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ve müderris atamalarını içeren kazasker ruznamçeleridir. Bu tez çalışmasında 

Anadolu Kazaskerliği’ne ait olan ve Meşihat Arşivi’nde bulunan 7 numaralı 
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One of the most important sources regarding the Ottoman ilmiye class is the 

military judge calendar (kazasker ruznamçesi) which includes the appointment of 

the judge and scholars (kadı-müderris). In this study, 7 numbered ruznamçe in 

Meşihat (religious administration) Archive of Anatolian Military Judgement 

(Anadolu Kazaskerliği) is transcribed and evaluated. The examined ruznamçe 

covers the years between 1688-90. Through the documents included in ruznamçe, I 
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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti işleyişinin dayandığı kurumları ve grupları oluştururken selefi 

Türk-İslam devletlerini örnek aldığı gibi, kendi özgün değerlerini de oluşturmuş ve 

devraldığı mirası geliştirmiştir. Devlet yapısı içerisindeki önemli sınıflardan birisi 

ilmiyye sınıfıdır. Bu sınıfın temsilcileri bürokraside önemli görevleri yerine getirmiştir. 

Özellikle kadılar eliyle devlet otoritesi taşrada sağlanmış ve temsil edilmiştir. 

Osmanlı ilmiyye sınıfı pek çok devlet görevlisini bünyesinde barındırmıştır. Bu 

görevlilerden Kazaskerler, Osmanlı merkezi sistemi açısından oldukça önemli görevleri 

ifa etmiştir. Kazaskerler, kadı ve müderrislerin tayin ve azil işlemlerini takip etmekte ve 

divan-ı hümayuna gelen davalara bakmaktaydı. XVI. yüzyılda şeyhülislamın 

yükselişine değin, kazaskerler ilmiyye sınıfındaki en yetkili kişi pozisyonunu 

korumuştur. Kadılarsa padişah namına kazalarda yargılama yapmakta, aynı zamanda 

kazanın beledi işlerini yürüten bir belediye başkanı hüviyetiyle karşımıza çıkmaktadır.  

Bu işleyiş içerisinde kadılar ve kazaskerler belli bir hiyerarşi içerisinde 

birbirlerine bağlıydı. Kadıların mesleğe ilk girişleri, tayin ve azilleri kazaskerler 

marifetiyle gerçekleştirilmekteydi. Ayrıca kadılar bulundukları bölgenin kazaskerine 

bağlı ve sorumlu olmaktaydı. Kadı ve kazasker arasındaki bu bağ kazasker 

ruznamçelerini doğurmuştur. Kazaskerler yaptıkları kadı ve müderris tayinlerini bu 

ruznamçelere kaydetmiş ve elimize bugün önemli bir belge koleksiyonu olarak 

Kazasker ruznamçeleri kalmıştır. Anadolu ve Rumeli Kazaskeri’nin ayrı ayrı defterleri 

bulunmaktadır.  

Bu tez çalışmasında Anadolu Kazaskerliği’ne ait olan ve Meşihat Arşivi’nde 

bulunan 7 Numaralı Kazasker Ruznamçesi (1688-1690) transkribe edilmiş ve 

değerlendirilmiştir. Tezin ilk bölümünde kazaskerlik kurumu ve ruznamçeler hakkında 

genel bilgiler verilmiştir. Bu bölümün ardından Osmanlı Devleti’nde kadılık kurumu 

tanıtılmış ve kadılar hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Bunun akabindeyse kadıların 

mesleğe hazırlanış süreci müstakil olarak değerlendirilmiştir. Kadıların eğitimi ve 

mesleğe girişte olmazsa olmazlardan mülâzemet sistemi de bu bölüm altında 

değerlendirilmiştir. 

Tez çalışmasına esas teşkil eden konular olarak; kazaların tasarruf şekilleri, 

kadılık mesleğiyle ilgili süreler ve kadılık görevinin sona ermesi yukarıdaki bölümlerin 
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hemen arkasında yer almaktadır. Bu bölümlerde ruznamçeden örnekler verilmiş ve elde 

edilen bilgiler aktarılmıştır. İncelenen ruznamçede hiç müderris tayini olmadığı için 

müderrislik konusuna değinilmemiştir. 

Bu bölümlerin arkasından incelenen ruznamçede Lapseki kazasına yapılan 

tayinler müstakil bölüm halinde değerlendirilmiştir. Çalışmamız boyunca ruznamçeden 

elde edilen özgün verilerse sonuç bölümünde ele alınmıştır.  

Ruznamçenin transkripsiyonu metnin akışını bozmamak adına sonuç bölümünün 

arkasında yer almaktadır. Transkripsiyon usulüne dair bilgilere giriş bölümünde geniş 

olarak yer verilmiştir. Transkripsiyon bölümünden sonra ruznamçeden elde edilen bazı 

bilgiler tablolaştırılmış ve ek olarak tezin son bölümüne sunulmuştur. 

Bu tez çalışmamda bana her türlü desteği veren ve sabırla beni yönlendiren 

danışmanım Prof. Dr. Nurcan Abacı’ya en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam 

esnasında okuyamadığım yerler noktasında bana yardımını esirgemeyen Okt. Fatih 

Çil’e, değerli mesai arkadaşlarım Uzm. Uğur Cenk Deniz İmamoğlu ve Uzm. Yrd. Onur 

Coşkun’a teşekkür ederim. Tez çalışmam boyunca bana sabırla yardım eden Kurum 

kütüphanemizdeki mesai arkadaşlarım Mustafa Vedat Sönmez’e, Tümer Yılmaz’a ve 

Mehmet Esgin’e teşekkür ederim. 
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1 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti kurulduğu andan itibaren sağlam bir devlet teşkilatı 

oluşturmaya çalışmıştır. Gerek merkez gerekse taşra teşkilatının oluşturulmasında 

kendisinden önceki Türk-İslam devletlerinden aldığı mirası geliştirmiştir. Devlet 

teşkilatında seyfiyye, kalemiyye ve ilmiyye olmak üzere üç temel grup mevcuttur. 

İlmiyye grubu şeyhülislam, kazasker, nakibüleşraf, kadı, müderris vb gişi kişilerden 

oluşan ulema topluluğunu ifade etmektedir. Bu grup gelenek, yetki ve görevlerini 

yüzyıllar boyunca sürdürmüş ve devlet adına çok önemli işlevler üstlenmiştir. 

İlmiyye içerisinde kazaskerlerin ayrı bir önemi vardır. Çünkü I. Murad devrinde 

kazaskerlik kurumu oluşturulduğunda onun yetkilerinin genişliğine sahip herhangi bir 

görevlinin daha önceki Türk-İslam devletlerinde örneğine rastlanmamaktadır. Kazasker 

askerî davaları görmekten, kadı ve müderris atamaya kadar birçok yetkiyi kullanmıştır. 

Hilafetin Osmanlı Devleti’ne geçmesi sonucu şeyhülislamın etkisi artınca kazaskerler 

bazı yetkilerini şeyhülislamlara devretmiştir. Ancak yine de kazaskerler uzun yüzyıllar 

boyunca Osmanlı teşkilatının içerisinde önemli görevleri yerine getirmeye devam 

etmiştir. 

İlmiyye mesleğinde kazasker tarafından atanan kadılar, merkezi otoritenin 

taşrada temsili açısından uzun yıllar boyunca önemli işlevler görmüştür. Kadı başında 

bulunduğu kazada hem hâkim, hem de belediye reisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kadılar görev alanı içerisinde hemen hemen devlete ait bütün işleri yürütmüşlerdir. 

Kadıların davalara bakmaktan, pazar ve esnafı denetlemeye, mukataaların kontrolünden,  

ordunun iaşesine katkıda bulunmaya kadar birçok görev ve yetkisi bulunmaktaydı. 

Kazaskerler tarafından kadı tayinlerinin kaydedilmesi sonucu kazasker 

ruznamçeleri ortaya çıkmış ve bu ruznamçelere kadıların atama ve azilleriyle ilgili 

bütün hususiyetler kaydedilmiştir. Kadıların atanma sürelerinden, ne şekilde 

atandıklarına ve ne şekilde azledildiklerine kadar birçok detay ruznamçelere 

yansımıştır
1
.

1
 Kazaskerler sadece kadı atamamışlar aynı zamanda müderris de atamışlar ve bu kayıtlar da 

ruznamçelere yansımıştır. Ancak bizim incelediğimiz ruznamçede bu konuda örnek yoktur. 



2 
 

 Kazasker ruznamçeleri Şeyhülislamlık-Bâb-ı Meşihat- Arşivinde ve 

Nuruosmaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır. Meşihat Arşivindeki ruznamçelerin 257 

tanesi Rumeli Kazaskerliği’ne, 120 tanesi de Anadolu Kazaskerliği’ne aittir. 

Nuruosmaniye Kütüphanesi’ndeyse 52 adet ruznamçe bulunmaktadır ve bunların 

birçoğu Anadolu Kazaskerliği’ne aittir. Tüm ruznamçelerle ilgili tarama İSAM 

Kütüphanesi’nden yapılabilmektedir. Ruznamçeler İSAM Kütüphanesi’nden A3 

boyutunda çıktı olarak temin edilebilmektedir. 

 Bu çalışmamda Meşihat Arşivi’nde bulunan Anadolu Kazaskerliği’ne ait 7 

Numaralı Ruznamçe’yi transkribe edip, değerlendirmeye çalıştım. Ruznamçe İSAM 

Kütüphanesi’nden A3 boyutunda çıktı olarak temin edilmiştir. Ruznamçe 

incelendiğinde dönemin Anadolu Kazaskerinin Hekimbaşı-zâde Yahya Efendi olduğu 

anlaşılmaktadır. Ruznamçenin kapağında yer alan “Sâbıkâ sadr-ı Anadolu Hekimbaşı-

zâde Yahya Efendinindir” şeklindeki kayıt ve ayrıca ruznamçenin içerisinde Yahya 

Efendi’nin mührünün bulunması bize bu bilgiyi sunmaktadır. Ruznamçenin kapağında 

defterin kapsadığı yıllar 1099-1100-1101 olarak yazılmış; ruznamçenin içindeki kayıtlar 

incelendiğinde tayinlerin başlangıç tarihi 1 Cemaziyelevvel 1099 (4 Mart 1688) bitiş 

tarihi ise 1 Cemaziyelevvel 1101 (4 Şubat 1690) olarak tespit edilmektedir. 

İncelenen ruznamçe toplam yetmiş üç sayfadan oluşmaktadır. Sayfa sayısını 

tespitte ruznamçeyi tasnif eden kişinin verdiği sayılar esas alınmıştır. Ruznamçe 

üzerinde bilgi fişi olmadığı için anlayabildiğimiz kadarıyla 48’le 62’nci sayfalar arası 

boştur. Ruznamçenin aslı görülemediği için bunun tam sebebi tespit edilememektedir. 

Ancak defterin iki bölümden oluştuğu anlaşılmaktadır. İlk bölümde normal kadı 

tevcihleri bulunmaktayken ikinci bölümde ibka ve diğer kayıtlar mevcuttur. İki bölüm 

de tarih olarak paralel gitmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla ilk bölüm için ayrılan kısım 

defterin tutulduğu seneler içerisinde dolmamıştır. Bu sebeple bahsi geçen sayfalar boş 

kalmıştır. Her iki bölümde de son kayıttan sonra kazaskerin mührü yer almaktadır.  

İki bölüm halinde tutulan ruznamçenin birinci ve ikinci bölümündeki ilk ve son 

kayıtlar aynı tarihlidir. Buradan ruznamçedeki kayıtların belirli bir sistem dâhilinde 

tutulduğu anlaşılmaktadır. Yine iki bölümde de kayıtların eş zamanlı yazılarak 

ilerlendiği tespit edilmektedir. Ruznamçedeki boş sayfaların sebebi de bu olsa gerektir. 

Ruznamçeyi tutan kişinin ilk bölüme 61 sayfa ayırmış olması kuvvetle muhtemeldir. 
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Girilen kayıtlar 48 sayfa olunca haliyle 48 ile 62’nci sayfalar arası boş kalmış olmalıdır. 

Sayfa kırk sekizdeyse sonradan eklendiği öngörülen iki adet hüküm vardır. Bu 

düşünceyi kuvvetlendiren temel etmen sayfa 48’deki iki kayıtla diğer sayfalardaki 

kayıtların yazı karakterlerinin birbirinden tamamen farklı olmasıdır. Daha önceden 

yapılan tez çalışmalarında böyle bir durumun sebebinin ne olabileceğine dair herhangi 

bir bilgi ya da yorum tarafımızca tespit edilememiştir.  

Tezin akışında ilk olarak Osmanlı Devleti’nde kazaskerlik kurumu ve kazasker 

ruznamçeleri hakkında bilgi verilecektir. Bu bilgiler bize kazaskerlik kurumunun 

gelişimi, kazaskerlerin yetkilerinin ne şekilde değiştiği, atamalardaki yetkilerinin ne 

şekilde arttığı ya da azaldığı konularını anlama noktasında yardımcı olacaktır. Ayrıca 

kazasker ruznamçelerinin nasıl bir kaynak olduğu ve önemi bu bölümde anlatılmaya 

çalışılacaktır. 

II. bölümde Osmanlı Devleti’nde kadılık kurumuna değinilecektir. Kadıların 

görev ve yetkileri, yardımcıları gibi konular bu bölümde anlatılacak ve Osmanlı 

kadısının devlet adına önemine vurgu yapılacaktır. Kadılar hakkındaki bu genel 

bilgilerin ardından kadıların eğitimi hakkında ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. Kadıların 

eğitiminin bir parçası olan mülâzemet dönemi de bu bölüm altında irdelenecektir. Zira 

mülâzemet döneminde stajını bitiren kadılar mesleğe atanmak için beklerken diğer 

taraftan bilgi ve görgülerini artırmaktaydı. Mülâzemetle beraber infisâl de eğitim başlığı 

altında ele alınacaktır. İnfisâl de kadıların ilk görev yerlerinden sonra ikinci atama için 

bekledikleri süreyi ifade etmektedir. Mülâzemet ve infisâlin temel gayesi kadıların 

deneyim kazanması ve bilgilerinin artırmasıdır.  

Bu bölümlerden sonra tez için esas teşkil eden üç bölüm yer almaktadır. 

Bunlardan ilki kadıların kazaları tasarruf şekilleridir. Kadıların kazaları ne şekilde 

tasarruf ettikleri önemli bir konudur. Kadıların bir kazayı ne şekilde tasarruf ettiği 

kadının ve kazanın derecesi noktasında önemli bilgiler sunmaktadır. Tasarruf 

şekilllerinden sonraki bölümde kadıların görev süreleriyle ilgili kavramlar ayrı başlık 

altında değerlendirecektir. Bu kavramlar oldukça önemlidir. Kadının ne kadar görevde 

kaldığı, ne zaman azledildiği gibi bilgilere bu kavramlara vakıf olarak ulaşmak mümkün 

olmaktadır. Kadıların görevlerinin sona ermesinin sebepleri de müstakil bölüm halinde 

ele alınacaktır. Kadının görevinin sona ermesinin pek çok sebebi olabilmektedir. Bu 
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sebepler mevcut ilteratür bilgisi ve incelenen ruznamçeden hareketle ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Yukarıda değinilen üç başlığın kazasker ruznamçeleri temelli 

çalışmalarda en fazla yoğunlaşılan konular olduğu dikkati çekmektedir. 

Sonuç bölümüne gelmeden incelenen ruznamçede Lapseki kazasına yapılan kadı 

tayinleri değerlendirilecektir. Bu kazanın seçilme sebebi ruznamçede sık geçmesi ve 

kazayla ilgili kayıtların kadı tayinlerinin birçok hususiyetini yansıtmasıdır. 

Ruznamçede kazalara yapılan atama sayıları, medreselerden Anadolu 

Kazaskerliği kazalarına yapılan atama sayıları ve atamaların detayına dair, ekler 

bölümünde tablolar verilecektir. Ayrıca ruznamçede geçen yer ve medrese isimleri 

dizini oluşturulmuş ve transkripsiyon bölümünün arkasına yerleştirilmiştir. 

Transkripsiyon bölümünde metinde yer alan ( ع)’lar (ʻ) işaretiyle, hemzeler ( ء) 

ise (’) işaretiyle belirtilmiş ve terkipler gösterilmiştir. Arapça ve Farsça kelimelerdeki 

uzun sesliler “â-î-û” şeklinde gösterilmiştir. Sayfa numaraları, sayfanın tam ortasında 

olacak şekilde ve koyu olarak verilmiştir. Sayfa numaraları sayfanın başına 

yerleştirilmiştir. Sayfa numaraları hükümlerin ortasına denk geldiğinde hüküm 

bölünerek sayfa numarası gösterilmiştir. Ayrıca her hükme bir numara verilmiştir. 

Numara verilirken hükmün bulunduğu sayfa ve sayfada bulunduğu sıra göz önünde 

tutulmuştur. Örneğin Hüküm 4/10; dördüncü sayfadaki onuncu hükmü işaret 

etmektedir. Yazımı konusunda ikilik bulunan kelimelerde Ferit Devellioğlu’nun 

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat isimli eserine uyulmuştur. Defter transkribe 

edilirken yer isimlerinin okunması bir problem olarak karşımıza çıkmıştır. Bunlar yer 

isimleri sözlükleri kullanılarak doğru okunmaya çalışılmıştır. Ayrıca ruznamçenin 

yıpranması sonucu bazı bölümlerin ve kelimelerin okunması mümkün olmamıştır. Bu 

bölümler (…?) işareti ile gösterilmiştir. Okunan ancak tam emin olunamayan 

kelimelerin sonuna (?) konmuştur. Örnek: Paşikli?. Ruznamçedeki tarihler çevrilirken 

Türk Tarih Kurumu Tarih Çevirme Klavuzu kullanılmıştır.
2
  

Literatür Tanıtımı 

Kazasker ruznamçelerinin keşfedilmesi ve gün yüzüne çıkarılması birçok tarih 

kaynağına nazaran oldukça geçtir. Kazasker ruznamçeleri üzerine ilk çalışmaları Cahid 

                                                           
2
 http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/  

http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/
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Baltacı ve İsmail Erünsal yapmıştır. Cahid Baltacı çalışmasında Meşihat Arşivi’nde 

tespit ettiği Rumeli Kazaskerliği’ne ait 257, Anadolu Kazaskerliği’ne ait 120 

ruznamçeyi tanıtarak bilim dünyasının ilgisine sunmuştur.
3
 Baltacı her ruznamçeye ayrı 

sayı vermiş, kapsadığı yıl aralığını belirtmiş, hangi kazasker döneminde tutulduğunu ve 

ne tür atamaları içerdiğini tek tek yazmıştır. Bu çalışma ruznamçelerin ilk toplu 

kataloğu olarak nitelenebilir.  

İsmail Erünsal da Nuruosmaniye Kütüphanesinde 52 adet ruznamçe tespit etmiş 

ve bunları yazdığı makaleyle tanıtmıştır.
4
 Erünsal bulduğu ruznamçelerden örnekler 

vermiştir. Bu ruznamçeler Baltacı’nın tespit ettiği ruznamçeleri kısmen de olsa 

tamamlaması yönünden oldukça önem arz etmektedir. Bunların akabinde Halil İnalcık 

1998’de ruznamçelerin tarih kaynağı olarak önemini anlatan bir makale yayınlamıştır.
5
 

İnalcık daha sonra kazasker atama ruznamçeleri ışığında kadılık mesleğini ele aldığı bir 

makale de neşretmiştir.
6
 İnalcık bu makalesinde sadece ruznamçelerin önemini ortaya 

koymakla kalmamış aynı zamanda kadı tayinlerinde geçen atama tabirlerini de 

değerlendirmiştir. İnalcık’ın atama sürecinin karmaşıklığını ortaya koyması defterleri 

değerlendirmenin zorluğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu makalelerin 

dışında sayılabilecek önemli bir yazı da İsmail Gündoğdu’nun yazdığı ve kazasker 

ruznamçelerini detaylıca tanıttığı makalesidir.
7
 Bu makale kazasker ruznamçeleri 

hakkında bilgi elde etmek açısından oldukça öğreticidir. Zira Gündoğdu bu makalesinde 

ruznamçelerin bütün hususiyetlerine madde madde değinmiş ve ruznamçeleri 

inceleyecek kişilere adeta yol göstermiştir. 

Kazasker ruznamçeleriyle ilgili genel mahiyetteki çalışmalardan sonra özel 

mahiyetteki çalışmalara da değinmek gerekmektedir. Bu çalışmalar iki başlık halinde 

                                                           
3
 Cahit Baltacı, “Kâdî-asker Rûz-namçelerinin Tarihî ve Kültürel Ehemiyyeti” , İslam Medeniyeti 

Mecmuası, (1979), C. IV, S. 1, ss. 55-100. Bu ruznamçelerin kataloğu daha sonra Bilgin Aydın, İlhami 

Yurdakul ve İsmail Kurt tarafından yazılan ve Bab-ı Meşihat Arşivi kataloğunu içeren kitapta da 

yayımlanmıştır. Bkz. Bilgin Aydın v.d., Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Maşihat) Arşivi Defter Kataloğu, İstanbul: 

İSAM Yayınları, 2006. 
4
 İsmail Erünsal, “Nuriosmaniye Kütüphanesinde Bulunan Bazı Kadıasker Ruznamçeleri”, İslam 

Medeniyet Mecmuası, IV/III, (1980), ss. 3-15. 
5
 Halil İnalcık, “The Ruznâmçe Registers Of The Kadıasker of Rumeli As Preserved In The Istanbul 

Müftülük Archives”, Turcica, XX, (1988), ss.251-275. 
6
 Halil İnalcık, “Kazasker Ruznamçe Defterlerine Göre Kadılık”, Adalet Kitabı, Ed. Bülent Arı-Selim 

Aslantaş, Ankara: Adalet Bakanlığı Yayınları, 2007, ss. 117-137. 
7
 İsmail Gündoğdu, “Osmanlı Tarihi Kaynaklarından Kazaskerlik Rûznâmçe Defterleri ve Önemi”, 

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, , C. 6, S. 2, (2009), ss. 697-722. 



6 
 

incelenebilir. Bunlar Anadolu Kazaskerliği ve Rumeli Kazaskerliği üzerine yapılmış 

çalışmalardır. Bizim çalışmamız Anadolu Kazaskerliği üzerine olduğu için öncelikle 

Anadolu Kazaskerliği üzerine yapılan çalışmalara değineceğiz. 

Anadolu Kazaskerliği üzerine ilk önemli çalışma İsmail Gündoğdu tarafından 

yapılmıştır. İsmail Gündoğdu doktora tezinde kadı, müderris ve müftülerin mesleğe 

girişlerini, meslek içerisindeki hareketlerini ve mekânda hareketlerini, 18. yüzyılda 

Anadolu Kazaskerliği kazalarında incelemiştir.
8
 İsmail Gündoğdu’nun yaptığı tez, tespit 

edebildiğimiz kadarıyla Anadolu kazalarını ele alan tek doktora çalışmasıdır. Genel 

olarak doktora çalışmalarının Rumeli üzerine yoğunlaşması, Anadolu üzerine yapılan 

bu çalışmanın önemini arttırmaktadır. Tezin 18. yüzyılı kapsaması, Anadolu 

ruznamçelerinin bu dönemde daha düzenli olması sebebiyle, tezi kaynak noktasında 

sağlam bir temele oturtmuştur. Gündoğdu çalışmasında 18. yüzyıl Anadolu 

kazalarındaki durumu ruznamçelerden elde ettiği veriler doğrultusunda ele alarak 

literatüre-özellikle Anadolu ölçeğinde- önemli katkı sağlamıştır. 

Gündoğdu’nun doktora çalışmasının dışında Anadolu Kazaskerliğiyle ilgili bazı 

lisans ve yüksek lisans tezleri mevcuttur.
9
 Bu çalışmalardan Berin Ük tarafından yapılan 

yüksek lisans tezi değinmemiz gereken bir çalışmadır.
10

 Ük çalışmasında, Meşihat 

Arşivi’nde bulunan 6/1 numaralı ruznamçe temelinde Osmanlı dönemi Anadolu 

kazalarındaki kadıların durumunu elde ettiği veriler doğrultusunda incelemiştir.  Ayrıca 

6/1 numaralı ruznamçe tez çalışmasında transkribe etmiştir. Bu ruznamçe bizim 

transkribe edip değerlendirmeye çalıştığımız ruznamçeyle aynı seride bulunmaktadır. 

Ruznamçe ayrıca bizim inceleyeceğimiz ruznamçeden tarih olarak bir önceki 

ruznamçedir.  

Rumeli Kazaskerliği’yle ilgili çalışmaların sayıca daha çok olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu durumun temel sebebi ruznamçelerin düzenli olmasıdır. Rumeli 

Kazaskerliği’ne dair ruznamçeler temelli ilk doktora çalışması Yasemin Beyazıt 

                                                           
8
 İsmail Gündoğdu, The Ottoman Ulema Group And State Of Practicing “Kaza” Authority During the 

18th Century, (Doktora Tezi), Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. 
9
 Gökçe Paslı,  3 Nolu Anadolu Kazaskerliği Ruznamçesi (Vr. 27b-47a) (H. 994-996), Marmara 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Lisans Tezi.; Fatma Işık, Anadolu 

3 Numaralı Ruznamçesi Transkripsiyonu (Vr. 1c-26a) (Hicri 994-995-996), Marmara Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Lisans Tezi. 
10

 Berin ÜK, Anadolu Kazaskerliği 6/1 Nolu Ruznamçe Defterine Göre Anadolu’da Kadılık Kurumu, 

(Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. 
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tarafından 2009’da tamamlanmıştır. Yasemin Beyazıt tez çalışmasında Rumeli 

Kazaskerliği ruznamçeleri ışığında XVI. yüzyılda Rumeli kazalarındaki hareketliliği ve 

hareket biçimlerini değerlendirmiştir.
11

 Beyazıt çalışmasında sadece kadıların değil 

müderrislerin de meslek içerisindeki durumlarını ele almıştır. Beyazıt’ın çalışması 

ilmiyye mensubu kadı ve müderrislerin ilk mesleğe girişlerinden mesleği bırakmalarına 

kadarki süreci ele alması ve bunları örneklendirmesi açısından son derece kıymetlidir.  

Bu tez dışında Ercan Alan 2015’te tamamlanan doktora çalışmasında Kazasker 

ruznamçeleri temelinde XVIII. yüzyılda Rumeli’de kadılık mesleğini incelemiştir.
12

 

Alan, kadıların mesleğe girişlerinden, kadılık mesleğini bırakışına kadarki süreci 

ruznamçeler temelinde incelemiştir. Alan’ın çalışmasından sonra Levent Kuru Rumeli 

Kazaskerliği ruznamçeleri temelinde XVII. yüzyılın birinci yarısında kadılık mesleğini 

ve kadıların durumunu incelemiştir.
13

 Her iki tezde de birçok tablo bulunmaktadır. Bu 

tablolar oldukça kıymetlidir zira bu tablolardan Rumeli’deki kazaların ne suretle tevcih 

edildiği tespit edilebilmekte ve incelenen dönemde kazaları tasarruf eden kadıların 

isimlerine erişmek mümkün olabilmektedir. Her iki tezde de dikkati çeken metodolojik 

yenilikse bir kadının kadılık mesleğine girişi ve kariyerinin ruznamçeler temelinde ele 

alınmasıdır. Yine aynı tezlerde bir kazayı tasarruf eden kadıların listesinin tutulmasının 

alana önemli katkı sağladığı söylenebilir. Ancak Alan’ın tezi daha önce bittiği için, 

Kuru’nun onu takip ettiği düşünülebilir. 

 Bu bilgileri verdikten sonra bizim yağacağımız tez çalışmasıyla alana sunmak 

istediğimiz katkıdan bahsetmek gerekir. Anadolu Kazaskerliği ruznamçelerinde 17. 

yüzyıldaki kopukluklar düşünülürse her ruznamçe müstakilen önem arz etmektedir. Zira 

tüm yüzyılı çalışmak, birbirini takip eden ruznamçelerle mümkündür. Bunu Anadolu’da 

pek göremediğimiz için çevrilen ve incelenen her ruznamçe 17. yüzyılı anlamada 

bilimsel katkı sunacaktır. Bu ruznamçeden elde edilecek bilgilerin 17. yüzyılda 

Anadolu’daki hareketliliği anlamada bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.  

                                                           
11

 Yasemin Beyazıt, Osmanlı İlmiye Tarikinde İstihdam ve Hareket: Rumeli Kadıaskerliği Ruznamçeleri 

Üzerine Bir Tahlil Denemesi (XVI. Yüzyıl), (Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2009..Bu doktora tezi daha sonra Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştır. Bkz. Yasemin 

Beyazıt, Osmanlı İlmiyye Mesleğinde İstihdam (XVI. Yüzyıl), Ankara: TTK Yayınları, 2014. 
12

 Ercan Alan, Kadıasker Ruznamçelerine Göre XVIII. Yüzyılda Rumeli’de Kadılık Müessesesi, (Doktora 

Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015. 
13

 Levent Kuru, Kazaskerlik Ruznamçelerine Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Rumeli’de Kadılık, (Doktora 

Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016. 
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Bu ruznamçeyi transkribe edip değerlendirmeye tabi tutarak, Anadolu’daki 

işleyişin ve atamaların nasıl olduğuna dair bilgiler elde edip aktarmaya çalıştık. 

Özellikle 17. yüzyılda Anadolu kazalarına yapılan tayinler, pek fazla çalışmanın konusu 

olmamıştır. Bu defter üzerine yapılan tez çalışmasıyla, 1688-1690 arası dönemde 

Anadolu kazalarına yapılan tayinlerin ve meslek içerisindeki hareketin özelliklerini 

göstermek ve anlamak hedeflenmiştir. Şüphesiz üç yıl aralığını kapsayan ruznamçe tüm 

yüzyılı anlatmamaktadır. Ancak yüzyıla dair ipuçlarını ve bilgileri bize sunmaktadır. 
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I.BÖLÜM 

Kazaskerlik ve Kazasker Atama Ruznamçeleri 

A. Kazaskerlik 

 Osmanlı Devleti’nin kendinden önceki Türk-İslam devletlerinin teşkilatını örnek 

aldığı ve müesseselerinin oluşumunda bu devletlerin etkilerinin olduğu tabii bir 

gerçektir. Osmanlı hükümdarları güçlü bir merkezi otorite örgütlemek için devlet 

sistemini işletecek ehliyette ve liyakatte yetişmiş insana ihtiyaç duymuştur. İlmiyye 

sınıfı da bu minvalde ortaya çıkmış gruplardan birisidir ve grubun en önemli 

temsilcilerinden birisi kazaskerlerdir.
14

 Osmanlı Devleti kazaskerlik müessesesini 

muhtemelen Anadolu Selçuklularından almıştır. Kazaskerliğin resmi kurum haline 

gelmesi I. Murad dönemi başlarında olup kuruluş tarihi bazı kaynaklarda 762 (1361)  

bazılarındaysa 763 (1362) olarak belirtilmiştir.
15

 Osmanlı Devleti’nde kazaskerliğin 

oluşumunda orduda askerler arasında çıkan ihtilafların halledilmesi, terekelerin 

paylaşılması için duyulan kadı ihtiyacı; kaza ve eğitim meselelerinin düzenli bir şekilde 

çalışması için kadıların ve müderrislerin atanması ve bunlarla ilgili temel işlemlerin 

yürütülmesi gibi başlıca önemli ihtiyaçların rol oynadığı bilinmektedir. Osmanlı 

Devleti’nden önceki Türk devletlerinde bu iki görevi aynı anda yürüten herhangi bir 

görevlinin olmadığı söylenebilir.
16

 I. Murad devrinde kazasker ataması yapılana kadar 

merkezdeki hukuki işlere Bursa kadısı bakmıştır.
17

  

 Osmanlı Devleti uygulamanın ilk dönemlerinde bazı ailelerden kazasker seçme 

yoluna gitmiştir. Bu ailelerden birisi Çandarlılar’dır. Osmanlı Devleti tarafından atanan 

ilk kazasker Çandarlı Kara Halil’dir. Bursa kadılığından kazaskerliğe oradan da 

vezirliğe yükselmiştir. Yine I. Mehmed Amasya’dayken Çandarlı İbrahim’i kazasker 

olarak tayin etmiştir.
18

 Daha sonra diğer ailelerden de kazaskerlik görevi için bazı 

kişiler seçilmiştir. 

                                                           
14

 Cenk Reyhan, “Osmanlı Devleti’nde Siyasal İktidar ve İlmiyye Sınıfı”, Amme İdaresi Dergisi, , C. 32, 

S. 3, (Eylül 1999’dan Ayrıbasım), s. 76. 
15

 Mehmed İpşirli, “Kazasker”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002, C. 25, s. 141. 
16

 Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik”, Belleten, C. LXI, S. 232, (1998), s. 597. 
17

 Mustafa Şentop, Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik, İstanbul: Klasik Yayınları, 2005, s. 20. 
18

 İpşirli, “Kazasker”, s. 141. 
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 Osmanlı Devleti’nde müesseselerin yerli yerine oturmasında Fatih Sultan 

Mehmed döneminin önemli yeri vardır. Bu durumdan kazaskerlik kurumu da nasibini 

almıştır. I. Murad devrinde kurulan kazaskerlik kurumunun tam anlamıyla görev ve 

yetkilerinin netleşmesi ve kurumsallaşması da Fatih devrindedir. Bu durum Fatih 

kanunnamelerinde kendini göstermiş ve kanunnamelerde diğer üst düzey görevlilerin 

olduğu gibi kazaskerin de görev ve yetkileriyle teşrifattaki yeri belirlenmiştir.
19

 

 Kazaskerler kural olarak ilmiyye sınıfındandır. Kazaskerler ilmiyye mesleğinde 

belirli görevleri yapmış ve gerekli mesleki tecrübeye sahip kişiler arasından 

seçilmekteydi. İlmiyye mesleği dışından az da olsa tayinler mevcuttur.
20

 Esas itibarıyla 

kazaskerler birer kadı hüviyetindedir. Kadılar için gereken eğitim şartları ve ehliyet 

usülü kazaskerler için de benimsenmiştir.
21

 

 Kazasker atama ve azillerinde takip edilen usül bilinmektedir. Veziriazam küçük 

telhisle tayini padişaha arz etmekte ve onayını istemektedir. Bu telhisle padişaha 

azledilen kişi ve atanan kişi hakkında kısa bilgiler sunulmaktadır.
22

 Padişahın onayı 

alındıktan sonraysa atama ruusa kaydedilmektedir.
23

 Kazasker atama işine XVII. 

yüzyıla kadar vezir-i azam bakmaktayken, bu tarihten sonra yetki şeyhülislama 

devredilmiştir.
24

 

 Kazasker tayini konusunda olduğu kadar kazasker azillerinde de padişahın etkisi 

dikkat çekmektedir. Kaza yetkisi padişaha ait bir yetki olduğundan ve kazaskerler de bu 

görevi padişah adına yürüttüklerinden tasarruf hakkının padişahta olması gâyet 

doğaldır.
25

 Kazaskerlerin görev sürelerini de padişah belirlemekteydi. Özellikle XVI. 

yüzyıl sonlarından itibaren tüm devlet görevlilerinde olduğu gibi kazaskerlerde de 

azillerin sıklaştığı görülmektedir. Bu durumda mevalinin görev süresinin kısaltılması 

prensibinin etkisinden bahsetmek mümkündür.
26

 Sık sık yapılan kazasker azillleri 

                                                           
19

 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , s. 609; Fatih Sultan Mehmed Atam Dedem Kanunu: 

Kanunâme-i Al-i Osman, Yay. Haz. Abdülkadir Özcan, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, İlaveli Yeni 

Baskı, 2012, s. XXIII. 
20

 Şentop, a.g.e, s. 62 
21

 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , s. 611. 
22

 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , s. 613. 
23

 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , s. 613. 
24

 Nurcan Abacı, Bursa Şehri’nde Osmanlı Hukukunun Uygulanması (17. Yüzyıl), Ankara: Kültür 

Bakanlığı Yayınları, 2001, s. 51. 
25

 Şentop, a.g.e,  s. 75. 
26

 İpşirli, “Kazasker”, s. 141. 
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göreve gelen kazaskerlerin azil korkusuyla görev yapmalarına neden olmuştur.
27

 

Kazaskerlerin azil sebepleri arasında hastalık sebebiyle mazul olma ve azlin istenmesi, 

ilmi yetersizlik, görevi ihmal, siyasi ayaklanma ve mücadele ve bunların dışındaki diğer 

sebepler gösterilebilir.
28

 

 Osmanlı Devleti’nde memurlarının aldıkları maaşlar çeşitli dönemlerde 

mevkilere göre değişiklik arz etmiştir. Bundan dolayı kazaskerlerin aldıkları maaş 

konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Erken dönemlerde kazaskerlerin 

yüksek dereceli devlet memurları gibi timar ve has’lardan maaşlarını elde ettikleri 

anlaşılmaktadır.
29

 XVI. yüzyılda da kazaskerlere has verilmeye devam edilmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman devrine ait Anadolu Eyaleti timar defterinde Anadolu 

kazaskerinin hasları dört köy, bir ihtisab vergi geliri ve yirmi bir değirmen vergisi olup 

bunların toplamı 122.519 akçe yapmaktadır.
30

 Bu has gelirlerinin dışında Fatih 

devrinden itibaren maaş aldıkları, askeri kısmetten pay aldıkları, beratlardan para 

aldıkları ve cülüs gelirlerinin olduğu bilinmektedir. Uzunçarşılı, kazaskerlerin kısmet 

resmi olarak binde onbeş akçe gelirleri olduğunu ve bunu kazasker kassamları 

vasıtasıyla tahsil ettiklerini belirtmektedir.
31

 Kazaskerler görevleri gereği aldıkları 

haslardan başka askeri sınıf olmanın getirdiği ekstra gelirlerden de faydalanmaktaydı. 

Şunu da belirtmek gerekir ki XVI. yüzyıla kadar Kazasker maaşları Şeyhülislamdan 

yüksektir. Ancak Ebusuud döneminden itibaren Şeyhülislam maaşları Kazaskerleri 

geçmeye başlamıştır.
32

 

 Mazuliyet dönemlerinde kazaskerlere XV. yüzyıl sonlarıyla XVI. yüzyıl 

başlarında günde 75-100 akçe, XVI. yüzyıl sonlarına doğru 150-200 akçe, XVII. yüzyıl 

başlarında 250 akçe ödendiği tespit edilmektedir.
33

 Ancak bu miktarların üstünde 

"riayeten" yüksek maaşla mazul olan birçok kazasker de bulunmaktadır. Bu konuda da 

son söz hükümdar aitti.
34

 

                                                           
27

 Kayhan Atik, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiyye Teşkilatındaki Çözülmeye İlişkin 

Tespit ve Teklifler”, Bilig, 14/Yaz, (2000), s. 38. 
28

 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , ss. 615-17. 
29

 A.g.m., s. 618. 
30

İpşirli, “Kazasker”, s. 141. 
31

 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiyye Teşkilatı, Ankara: TTK Yayınları, 4. Baskı, 2014, s. 161. 
32

 Ahmet Cihan, Reform Çağında Osmanlı İlmiyye Sınıfı, İstanbul: Birey Yayınları, 2014, s. 41. 
33

İpşirli, “Kazasker”, s. 141. 
34

İpşirli, “Kazasker”, s. 141. 



12 
 

 Kaynaklara bakıldığında kazaskerlerin görevleriyle ilgili ilk bilgiler Yıldırım 

Bayezid dönemine kadar inmektedir. Bu dönemde kadılarla ilgilenen kazaskerlerin, II. 

Bayezid döneminden itibaren en önemli görevleri arasında kadıların ve müderrislerin 

işlerini yürütmek olduğu anlaşılmaktadır.
35

 Kazaskerlerin yaptıkları atamaları 

kaydetmesi sonucunda, bu çalışmada da bir tanesi değerlendirilen kazasker 

ruznamçeleri ortaya çıkmıştır. Zamanla yüksek dereceli memur atamaları, müderris 

atama ve azil işleri şeyhülislama devrolmuştur.
36

 Bunun için özellikle XVII. yüzyıl 

işaret edilmektedir. XVI. yüzyılın ortalarına kadar yüksek rütbeli mevleviyet kadılarını 

da ilmiyye mesleğindeki en üst rütbeli görevli olması sebebiyle kazasker atamaktaydı 

ancak bu görev de zamanla şeyhülislama devredilmiştir.
37

 

 Kazaskerlik kurumu Fatih devrinin son yılında Anadolu Kazaskerliği ve Rumeli 

Kazaskerliği adı altında ikiye ayrılmıştır. Rumeli'deki teşkilat ve kadılar Rumeli 

kazaskerinin, Anadolu ve Mısır'daki teşkilat ve kadılar Anadolu kazaskerinin idaresi 

altında bulunuyordu.
38

 Bu taksimat kazaskerliğin taşra teşkilatını oluşturmaktaydı. 

Yavuz Sultan Selim zamânında merkezi Diyarbekir’de olan Arab ve Acem Kazaskerliği 

kurulmuşsa da devletin merkeziyetçi yapısına uygun olmadığı gerekçesiyle tekrar 

kaldırılmıştır.
39

 Bu kazaskerliğin sorumluluğunda bulunan bölgeler tekrar Anadolu 

Kazaskerliğine bağlanmıştır.
40

 Kazaskerliğin ikiye ayrılmasında devletin sınırlarının 

genişlemesi ve dolayısıyla kazaskerin görevlerinin artması gösterilebilir. Ayrıca atama 

ve azil işlerinin de hızlı şekilde yapılması hedeflenmiştir.
41

 Fatih devrinden önce de iki 

kazasker bulunduğuna dair görüşler mevcuttur.
42

 

 Kazaskerler divan-ı hümayunda da önemli görevlere ve yetkilere sahiptir. 

Devletin en önemli karar mercilerinin başında gelen divanda üç tür görevden bahsetmek 

mümkündür. Bunlar teşrii, kazai ve idaridir. Teşrii konular doğrudan kazaskeri 

                                                           
35

İpşirli, “Kazasker”, s. 142. 
36

 Mehmet İpşirli, “Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat ve Bunun İlmiyye 

Teşkilatı Bakımından Önemi”, İslam Tetkikleri Dergisi, C. VIII, Cüz. 1-4, (1984), s. 205. 
37

 A. Refik Gür, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadılık Müessesesi, Haz. M. Nihat Aryol, İstanbul: Türkiye 

İşbankası Yayınları, 2015, s. 60. 
38

 Mehmet İpşirli, “İlmiyye”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000, C. 22, s. 143. 
39

 Recep Ahıshalı, “Divan-ı Hümayun Teşkilâtı”, Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, C.6, s. 

29. 
40

 İpşirli, “Kazasker”, s. 142. 
41

İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , s. 611. 
42

 Şentop, a.g.e,  s. 37-38. 
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ilgilendiren konular değildir.
43

 Ancak kazai ve idari konular doğrudan kazaskerin ilgi 

alanına girmekteydi. Divan-ı hümayuna gelen şer’i davaları veziriazam göremeyeceği 

için kazasker bu hususta en yetkili kişi konumundadır.
44

 Kazai anlamda bu yetkiyi 

kullanan kazasker idari yetkileriniyse kadı ve müderrislerin tayin, azil ve diğer 

işlemlerini görerek kullanmaktaydı. 

 Kazaskerlerin divan-ı hümayunda baktığı davalar arasında divan-ı hümayuna 

gönderilen suret-i sicil ve ilamlar, divan-ı hümayuna sunulan şikâyetler, divan-ı 

hümayunda görülen muhakemeler gösterilebilir. Kazaskerin kendi mahkemesinde askeri 

sınıfa ait davalara baktığı bilinmektedir. Genelde askeri sınıfın davalarına bakan 

kazaskerin zaman zaman bunun dışına çıktığı da görülmektedir.
45

 Şunu da belirtmek 

gerekir ki Rumeli Kazaskeri Anadolu Kazaskerinden paye ve divan-ı hümayundaki 

yargı yetkisi bakımından daha üstündür. Divanda davalara Rumeli Kazaskerleri 

bakmaktaydı. Anadolu Kazaskeri sadece veziriazamın kendisini görevlendirdiği 

hallerde dava görebilmekteydi.
46

 

 Kazaskerlerin kendilerine has daireleri olmayıp kendi konaklarında dava 

dinlemekte ve ilmiyye sınıfının işlerine de bu konakta bakmaktaydılar. Ancak kendi 

hizmetlerinde çalışan birtakım görevliler istihdam etmişlerdir. İstihdam ettikleri kişi 

sayısının zaman zaman arttığı da gözlenmektedir.
47

 Kazaskerlerin hizmetinde kassam-ı 

askeri, tezkireci, berat ve ahkâm kâtibi, muhzır ve muhzır başı, şeriatçi ve muhasebeci 

gibi görevlilerin çalıştığı bilinmektedir. Ayrıca kazaskerlerin defterdar kapısında mîri 

kâtibi adında bir memuru bulunmaktaydı.
48

 XIX. yüzyılda bu görevlilere ilave olarak 

kazaskerlerin maiyetine müsteşarlık ve müşavirlik ilave edilmiştir.
49

 

 

 

                                                           
43

 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , s. 682. 
44

 Ahmet Mumcu, “Divan-ı Hümayun”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994, C. 9, s. 

431. 
45

 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , s. 683-696. 
46

 İlhami Yurdakul, Osmanlı İlmiyye Merkez Teşkilâtı’nda Reform (1826-1876), İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2008, s. 94. 
47

 İpşirli, “Kazasker”, s. 143. 
48

 İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik” , s. 697. 
49

 Yurdakul, a.g.e, s. 105. 
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B. Kazasker Ruznamçeleri 

B.1. Ruznamçeler Hakkında Genel Bilgiler 

 Osmanlı Şeyhülislamlığına ait bütün arşivler bugün İstanbul’da Süleymaniye 

Camii’nin arkasında bulunan İstanbul Müftülüğü’nde muhafaza edilmektedir. Bu 

arşivler Osmanlı ilmiyye teşkilatı, İslam fıkhı, İstanbul tarihi ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun ekonomik ve sosyal tarihi açısından oldukça önemli kaynaklardır.
50

 

Bu kaynakların içerisinde en önemli koleksiyonlarından bir tanesi Anadolu ve Rumeli 

Kazaskerliği Ruznamçe Defterleridir. 

 Ruznamçe kelimesi Farsça gün anlamına gelen ruz ve defter anlamına gelen 

namçe kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
51

 Osmanlı bürokrasisinde bu kelime 

günlük işlemler için tutulan defterlerin genel adı haline gelmiştir. Resmi defter türü 

olarak ruznamçe daha ziyade maliye teşkilatında kullanılmıştır. Maliyedeki harcama ve 

gelirler bu defterlere kaydedilmiştir.
52

 Defterler tutuldukları yerlere göre değişik isimler 

almıştır. Kazaskerlerin kadı ve müderris tayinlerini yazdıkları defterlerden timar tezkire 

defterlerine kadar pek çok defter ruznamçe adıyla anılmıştır.
53

 Tımar ruznamçe 

defterleri, hazine ruznamçeleri ve kazaskerlik ruznamçeleri bunlara örnektir. 

 Kazaskerlikteki “Rûznâmçe kalemi” büroları kadı ve müderrislerin, mansıplara 

tayin, terfi, azil, yer değiştirme, mansıblardaki kadro durumu, mansıbların bulunduğu 

yerler, mansıbların dereceleri, kadı ve müderrislerin yevmiye (maaş) bilgileri ve cihet 

hizmeti denen imam, müezzin ve vaiz gibi camii görevlilerinin tevcih işlemlerini 

yaparlardı. Kadı, müderris ve müftü atamalarına ait kayıtlar rûznâmçe defterlerinde 

bulunmaktadır. İlmiye Teşkilatı mensuplarından Kazaskerlerin müderris veya kadı 

tayinleriyle ilgili olarak padişahın huzurunda okudukları defterlere Akdiyye Defteri 

                                                           
50

 İnalcık, a.g.m., s. 117. 
51

 Halil Sahillioğlu, “Ruznamçe”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri 30 Nisan-2 Mayıs 

1986 Bildiriler, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1988, s. 113. 
52

 Erhan Afyoncu, “Ruznamçe”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008, C. 35, s. 277. 
53

 Bilgin Aydın, Rıfat Günalan, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi, İstanbul: 

Yeditepe Yayınları, 2008, s. 176. 
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denilmekteydi. Ruznamçeler bu defterlerin sureti özelliğindedir.
54

 Osmanlı kaza ve 

medrese sisteminin işleyişini anlamak bakımından bu defterler oldukça önemlidir.
55

  

Bu defterler XV. yüzyılda ruzname, XVI. yüzyılın ilk yarısından itibaren de 

ruznamçe olarak isimlendirilmiş, tanzimat sonrası Yevmiye Defteri ismiyle anılmıştır. 

Değişik kaynaklarda bu defterler Ruznamçe-i Hümayun, Matlab Defteri, Mülâzemet 

Defteri, Danişmend Defteri, Akdiyye Defteri, Vezaif Defteri, Tarik Defteri, Müderrislik 

Ruusu, Rütbe-i İlmiyye defteri gibi isimlerle anılmıştır.
56

  

Kazasker Ruznamçelerine yönelik ilk çalışmayı Cahit Baltacı gerçekleştirmiştir. 

Baltacı bu çalışmasında Rumeli Kazaskerliğine ait 257 adet ve Anadolu Kazaskerliğine 

ait 120 adet ruznamçe tespit etmiş ve bunların kataloğunu yayımlamıştır.
57

 Baltacı’dan 

sonra İsmail Erünsal yaptığı araştırmayla Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 52 adet yeni 

ruznamçe tespit etmiştir. Bunların birçoğu Anadolu Kazaskerliğine aittir.
58

 Ancak 

Rumeli Kazaskerliğine ait olan 257 defter göz önünde bulundurulduğunda Anadolu 

Kazaskerliğine ait olan defter sayısı yine de eksik olarak değerlendirilebilir.
59

 

Kazaskerlerin ilmiye zümresine ait tayin, azil, terfi gibi işlemlerin kayıtlarını tuttukları 

ruznamçelerin ilk örneği XVI. yüzyılın ortalarına aittir. Ruznamçeler ilerleyen 

dönemlerde daha düzenli bir halde tutulmaya başlamıştır. Bugün 377’si İstanbul 

Müftülüğü Şeriyye Sicilleri Arşivi’nde (Bâb-ı Meşihat Şeyhülislamlık Arşivi) ve 52’si 

de Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde olmak üzere toplam 429 adet ruznamçe günümüze 

ulaşmıştır. Bunlardan 262’si Rumeli ve 167’si Anadolu Kazaskerliğine aittir.
60

 Bu 

çalışmalardan daha sonra Şeyhülislamlık Arşivinde bulunan defterlerin kataloğu Bilgin 

Aydın, İsmail Kurt ve İlhami Yurdakul tarafından yayımlanmıştır.
61

 

Kazasker ruznamçelerinin kapak bölümlerinde ruznamçenin tutulduğu 

dönemdeki kazaskerin ismi yazılırdı. Bunun yanında ruznamçenin içerisindeki 

hükümlerin kapsadığı tarih yazılmaktadır.  

                                                           
54

 Mehmet Fatih Özer, Osmanlı İlmiyye Teşkilatı Araştırmalarında Kullanılabilecek Temel Kaynaklar, 

(Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, s. 63. 
55

 Gündoğdu, a.g.m, s. 698. 
56

 Baltacı, a.g.m., s. 59. 
57

 Baltacı, a.g.m., s. 68-100. 
58

 Erünsal, a.g.m., s. 19-31. ; Gündoğdu, a.g.m., s. 700. 
59

 Gündoğdu, a.g.m., s. 700. 
60

 Alan, a.g.t., s. 4. 
61

 Aydın v.d., Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşîhat) Arşivi Defter Kataloğu, İstanbul:  İSAM Yayınları, 2006. 
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B.2. Ruznamçelerin İçeriği 

Kazasker ruznamçeleri adı altındaki defterlerin ihtiva ettiği bilgilere 

girmeden önce bu defterlerin belirli gruplara ayrıldığını vurgulamak gerekir. 

Yasemin Beyazıt doktora çalışmasında ruznamçeleri üç grupta tasnif etmektedir. 

Bunlardan ilkini hareket ruznamçeleri olarak nitelemiştir. Bu gruptaki 

ruznamçeler ilmiyye mensuplarının atama, tebdil ve azil kayıtlarının 

ruznamçelerdir. İkici grup ilmiyye mesleğine yeni girenlerin kaydedildiği 

mülâzım ruznamçeleridir. Üçüncü ve son grupsa cihet ve tevliyet tevcih etme 

görevleri sonucu oluşan ruznamçelerdir. Kazaskerler bu tevcihleri cihat 

ruznamçesi ismi verilen ruznamçelere kaydetmiştir.
62

  

Ruznamçelerin içinde yer alan belgelere geçmeden önce kapak bilgilerine 

değinmek gerekir. Zira kapak bilgileri bize önemli bilgiler vermektedir. 

Ruznamçenin içerdiği dönem ve dönemin kazaskeri kapaktan tespit 

edilebilmektedir. 

Tezimize konu ruznamçenin kapsadığı yılların 1099-1100-1101 olduğu 

kapakta yazılıdır. Ruznamçenin içine bakarak elde edilen tarihlere göre defter 1 

Cemaziyelevvel 1099 (4 Mart 1688) tarihinde başlayıp, 1 Cemaziyelevvel 1101 (4 

Şubat 1690)’de bitmektedir.
63

 

Bu dönemde Anadolu Kazaskerinin Yahya Efendi olduğu ruznamçenin 

kapağında yazılıdır. Bu bilgi kapakta bulunan “Sâbıkâ sadr-ı Anadolu Hekimbaşı-

zâde Yahya Efendinindir” şeklindeki ifadeden çıkarılmaktadır.
64

 Ayrıca defterin 

içerisindeki mühürlerde de Yahya Efendi’nin ismi yazmaktadır. 

B.2.a. Arz-ı Hal ve Mahzarlar 

Adalet, Osmanlı Devleti’nde önemli bir kavram olagelmiştir. Zira padişah 

adalet dağıtma işini kadılara havale etmekle beraber kendisi de divanda adalet 

dağıtma görevini üstlenmektedir.
65

 Bir nevi dilekçe hakkı olarak da 

                                                           
62

 Beyazıt, a.g.t., s. 12-19. 
63

 MA, AKR, 442/7, Kapak. 
64

 MA, AKR, 442/7, Kapak. 
65

 Halil İnalcık, “Şikâyet Hakkı: Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”, Osmanlı Araştırmaları VII-VIII, İstanbul: 

1988, s. 33. 
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nitelendirilebilecek arz-ı hal ve mahzarlar kazasker ruznamçelerine de yansımıştır. 

Ruznamçelerinin ilk bölümü incelendiğinde iki önemli belge çeşidi olarak arz-ı 

haller ve arz-ı mahzarlar karşımıza çıkmaktadır. Ruznamçelerde arzlar ve arz-ı 

haller kadılardan ve reayadan kazaskerliğe gelen şahsi dilekçeler olarak 

nitelenebilir. 
66

Arz-ı mahzarlarsa toplu halde gelen dilekçeleri ifade etmektedir. 

Reayadan kişilerin bir araya gelerek şikâyetlerini bildirdikleri dilekçe çeşitidir.
67

 

B.2.b. Hatt-ı Hümayun ve Fermanlar 

Ruznamçelerde karşımıza çıkan diğer belge türleri hatt-ı hümayun ve 

fermanlardır. Hatt-ı hümayunlar bazı istisnalar dışında, padişahın kendi hattıyla 

yazdığı emirler için kullanılan bir tabirdir. Hatt-ı hümayunlar unvanına, beyaz 

üzerine ve telhis veya takrir üzerine yazılanlar olmak üzere üç grupta 

toplanabilir.
68

 Fermansa Divan-ı Hümayun ya da Paşakapısı’ndaki divanlarda 

alınan kararlara uygun olarak yazılan ve tuğra bulunan padişah emirlerine verilen 

addır.
69

 Ferman padişaha ait olduğunu belirten “âlî-şân, hümâyûn, pâdişâhî şerîf” 

veya itibarının yüksek olduğunu gösteren “celîlü’l-kadr, saadet-unvân, beşâret-

unvân”, şeref verdiğini belirten “şeref-iktiran”, mutlaka uyulması gerektiğini 

gösteren “vâcibü’l-iz‘an, vâcibü’l-imtisâl”, dünyanın itaat ettiğini bildiren “cihân-

mutâ”, güçlü bir itibarı olduğunu belirten “kadr-tüvân”,tatbikine karşı 

çıkılamayacağını belirten “kaza-cereyan” gibi sıfatlarla beraber kullanılırdı.
70

  

Ruznamçelerde karşımıza çıkan hatt-ı hümayunların bazıları ilmiyyeyle 

ilgili genel konuları kapsayabilmektedir. Bazılarıysa detaylı konulara ilişkin 

olabilmektedir. Bu beratlar kazaların mertebelerinin yükseltilmesi veya 

düşürülmesi, azledilen kadının affedilmesi, kadının rütbesinin yükseltilmesi ve 

düşürülmesi ya da kadının azledilmesi konularında olabilmektedir. Kadıların 

kazalara tayin edilmesine dair beratlara da rastlanabilmektedir.
71

 Bu durumun 
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sebebi zaman zaman kazaların değerinin ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan 

değişiklik arz etmesidir.
72

 

Ruznamçeler eğitim tarihimiz açısından da önemli kaynaklardır.
73

 Zira bu 

ruznamçelerde medreselere ait beratları da görmek mümkündür. Bu beratlarda 

medreselerde okutulan derslerin düzenlenmesi, okutulan derslerin sindirilerek 

okutulması ve kadı olmak isteyenlerin sınava tabi tutulması gibi konular dikkati 

çekmektedir.
74

 

B.2.c. Kadı ve Müderris Atamaları 

Osmanlı Devleti’nde kadılıklar iki ayrılmaktaydı. Bunlar kaza kadılıkları 

ve mevleviyyet kadılıklarıdır. Mevleviyyet kadılıkları İstanbul, Edirne, Bursa gibi 

gibi şehirlerle Balkanlar'da, Anadolu'da ve Osmanlı idaresinde bulunan çeşitli 

Arap topraklarında yer alan, gerek stratejik gerekse nüfus ve kültür bakımından 

önde gelen büyük şehirler yönetim ve halkın güvenliği açısından önem 

arzettiğinden buraların adli kaza idaresinin başına tecrübeli ulemagönderilir ve bu 

kadılıklar mevleviyet olarak anılırdı.
75

 Mevleviyyet tabiri Fatih’in Teşkilat 

Kanunnamesi’nde geçmektedir ve XV. yy ortalarından itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır.
76

 Bu kazalarda görev yapan ve mevleviyyet payesine haiz kadılar 

300-500 akçe yevmiye ile görevlendirilmeketeydi.
77

 XVI. yy ortalarına kadar bu 

kadıları kazasker atarken bu tarihten sonra bu iş şeyhülislama havale olmuştur. 

Mevleviyyet kadılarını şayhülislam atarken kaza kadılarının atanması 

kazaskerin göreviydi. Ruznamçelerde kaza kadılarının atanması en fazla yer tutan 

kısımdır. Bu defterler Anadolu ve Rumeli kazaskerleri tarafından tutulmaktaydı. 

XVI. ve XVII. yüzyılda 150’den aşağı yevmiyesi olan kadıların, XVIII. yüzyılda 

ise 499 akçeden aşağı yevmiyesi olan kadıların atamasını kazaskerin yaptığı 

bilgisi mevcuttur. Ancak bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla en azından XVII. 

yüzyılda Anadolu Kazaskerinin 499 akçe yevmiyeye kadar atama yapabildiğidir. 

Defterimizde bununla ilgili hükümler mevcuttur.  
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Müderris atamaları XVI. yy ortalarına kadar kazaskerler tarafından 

padişaha arz edilmek suretiyle yapılmaktaydı. Ancak XVI. yy sonrası bu durum 

değişmiş, Hâşiye-i tecrid, Miftah ve Kırklı medreselerin müderrislerinin 

kazaskerler ve daha yukarı medreselerin müderrislerinin şeyhülislâmın sadr-ı 

âzam vasıtasıyla inhası üzerine atandığı görülmektedir.
78

 Kazaskerlerin yaptığı 

müderris atamaları da ruznamçelere yansımıştır. 
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II. BÖLÜM 

Osmanlı Devleti’nde Kadılık 

Osmanlı Devleti idari yönetimi açısından kaza oldukça önemli bir merkezdir. 

Osmanlı Devleti’nde askeri ve idari yapı merkezleri olarak eyaletler, tımar sancakları ve 

tımar nahiyeleri bulunmaktayken; adli ve idari yapı merkezleri kadıların tasarrufunda 

olan kazalardır.
79

 Zaman zaman kazanın alt birimi olan nahiyelerin de kaza statüsünde 

görüldüğü bilinmektedir.
80

 Osmanlılarda kaza kadının idare ettiği idari birim diye 

tanımlanmaktaydı.
81

 Osmanlı Devleti kadılık sistemini İslami gelenekten almıştır. 

Osmanlı Devleti bu geleneğe uygun şekilde beylik döneminden itibaren fethedilen 

yerlere kadı tayin etmiştir.
82

  Ancak Osmanlı Devleti birçok alanda olduğu gibi kadılık 

müessesinde de kendi özgün teşkilatını oluşturmuş ve aldığı geleneği ileriye taşımıştır. 

Kadıların mesleğe girişleri, terfileri gibi meseleler belirli bir hiyerarşi içerisinde 

gerçekleştirilmiş ve sistematize edilmiştir. Kadılar temel olarak adli sistemin işleticisi 

konumunda bulunmakla beraber, idari görevleri de yerine getiren özgün yöneten grubu 

temsil etmekteydi. Adli ve idari yönetimin başındaki kişi olarak kadı, kazalardaki en 

yetkili kişi konumunda olmuştur.
83

 

Osmanlı Devleti’nde ilk kadı Osman Bey tarafından atanmıştır. I. Murad 

devrindeyse kadılık kurumsallaşmaya başlamıştır. Sadece adli işlerle meşgul olmayıp 

aynı zamanda idari işleri de yürüttüğüne değindiğimiz kadıların başlıca şer’i görevlerini 

şu şekilde sıralamak mümkündür; 

a) Şer’i hukukun icrası 

b) Şeriyye sicillerinin yazılması 

c) Veli veya vasisi olmayan küçükleri evlendirme 

d) Yetim ve gaiplerin mallarını muhafaza 

e) Vasi ve vekilleri tayin veya azl 
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f) Vakıfları ve muhasebelerini kontrol etmek 

g) Evlenme akdini icra 

h) Vasiyetleri tenfiz ve kısaca bütün hukuki işleri takip kadıların görevleri 

arasındadır.
84

 

Kadının mülki görevlerini şöyle sıralayabiliriz; vüzera haslarının kontrolü, narh 

tespiti, lonca teftişi, iaşe, kale dizdarlarının teftişi, mukataa işlerinin kontrol ve kaydı, 

ordunun iaşe ve ibatesine yardım, birtakım dini grup, zaviye ve tekkelerin durumunu 

teftiş etmek ve gözetlemek. Osmanlı kadısının özellikle mülki görevlerini yerine 

getirmek için merkezle yazışma hakkı vardır. Bu hakka arz yetkisi denilmekteydi.
85

 

Kadıların beledi işleri arasında; narhların tanzimi ve kontrolü, esnafın teftişi gibi 

konuların olduğu söylenebilir.
86

 

En üst düzey ulemadan başlamak üzere ilmiyenin en alt düzey mensubuna kadar 

tüm görevliler görevini padişah adına yürütmekteydi. Çünkü halife ve sultan olarak 

Müslümanların lideri padişahtı.
87

 Kadı da görevini padişah adına yerine getirmekteydi. 

Padişahın aynı zamanda örfi olarak da ülkedeki kişilere adalet dağıtmak gibi bir görevi 

mevcuttu. Kadı aynı zamanda bu örfi görevi de padişah adına yürütmekteydi. 

A. Kadının Yardımcıları 

Osmanlı Devleti’nde kadı, geniş bir alan olarak nitelenebilecek kazayı kontrol 

etmekteydi. Kadılar bu görevleri icra ederken doğal olarak birtakım yardımcılara ihtiyaç 

duymaktaydı. Bu görevlileri iki sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlar kadının şer’i 

işlerdeki yardımcıları ve mülki işlerdeki yardımcılarıdır. 

Kadıya şer’i görevlerini yerine getirirken yardım eden kişilerin başında naib 

denen görevli gelmektedir. Kadı kendisine naib tayin edebilmekteydi ancak bunları 

kendi isteğine göre artıramamakta ve yeni bir mahkeme kuramamaktaydı. Bu durumu 

merkeze arz etmesi ve izin alması gerekmekteydi. Naib kendi bölgesinde kadının 
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fonksiyonlarını görebilmekteydi ancak nihai olarak kadının naib üzerinde mutlak gücü 

mevcuttur.
88

 Mahkeme harçları naiblerin temel geçim kaynağıydı. Baktıkları davalardan 

ve gördükleri muamelelerden sicil, hüccet, mürâsele, nikâh, talâk, ıtâk vb. adı altında 

ücret alırlardı.
89

 Kendisine arpalık tevcih edilen kadı buraya kendi gitmeyip naib 

atayabilmekteydi. Naibler elde ettikleri gelirlerin bir kısmını kendileri almış, kalan 

kısmını da arpalığını tasarruf ettiği kadıya göndermişlerdir.
90

 

Kadılar naib tayin ederken genelde o bölgenin uleması arasından seçim 

yapmaktaydı. Bu kişiler o bölgedeki bir medreseden icazetneme almış kişiler 

olmaktaydı. Naibler kadının görevi esnasında maiyetinde de yer almaktaydı. Naiblerin 

kadının mülki görevlerini yürütüp yürütmedikleri konusuysa kesin bir suretle ortaya 

konmuş değildir.
91

 Naibler “kaza naibleri, kadı naibleri, mevali naibleri, bap naibleri, 

ayak naibleri ve arpalık naibleri” olmak üzere altı grupta toplanabilir.
92

 

Kadının mekânsal hiyerarşideki yardımcıları arasında mahalle yönetiminden 

sorumlu imam da sayılabilir. Ancak imamın herhangi bir yargılama hakkından söz 

edilmesi mümkün değildir.
93

 

Osmanlı Devleti’nde kadının mülki görevlerini yerine getirirken kendisine 

yardımcı olan görevliler arasında sayabileceğimiz kişilerden en önemlisi subaşıdır. 

Devletin ilk dönemlerinde subaşılar şehir muhafızı olarak merkezden atanmıştır.
94

 Ehl-i 

örf taifesinden olan subaşı XVI. yüzyıldan sonra sancakbeyi ve beylerbeyine bağlı bir 

şekilde atanmaya başlamıştır.
95

 Subaşının yerine getirdiği kolluk görevi kadıyla ilgilidir. 

Aslen kolluk görevi kadıya ait bir görevdir. Ancak kadının kolluk görevini subaşına 

havale ettiği de açıktır. Yakalama, koğuşturma, suçluları cezalandırma gibi görevleri 

bunların arasında saymak mümkündür.
96
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İkinci olarak sayılabilecek yardımcılar aseslerdir. Osmanlı Devleti’ne aseslik 

kurumu muhtemelen Fatih devrinde gelmiştir. Asesler merkez teşkilatında da yer 

almaktaydı. Ancak aseslerin temel görevi kazada kadıya yardımcı olmaktır. Asesler 

kadının teklifiyle padişah tarafından tayin edilmekteydi.
97

 Asesler esas olarak 

subaşıların emrindeki kişiler olarak görülebilir.
98

 Asesler geceleri çarşı ve pazar 

yerlerini beklemekteydi. Asesler yaptıkları hizmetlere mukabil dükkânlardan belirli bir 

ücret almaktaydı. Özellikle XVI. yüzyıl sonundan itibaren baş gösteren asayişsizlik 

sebebiyle asesler takviye kuvvet olarak ön plana çıkmıştır.
99

 

Kadının yardımcıları arasında ön plana çıkan diğer bir görevli muhtesibdir. 

Muhtesib diğer İslam devletlerinde de görülen hisbe sisteminin sonucudur. Hisbe terim 

anlamı olarak genel ahlakı ve toplum düzenini korumayı ve bununla ilgili kurumu 

temsil etmektedir.
100

 Osmanlı Devleti kadı bulunan yerlerde muhtesib de 

bulundurmuştur.
101

 Kadının emrindeki muhtesibler genel olarak pazardaki ve çarşıdaki 

hayatın düzenini sağlamak, zorunlu ihtiyaç maddelerinin halkın eline ucuz ve güvenilir 

bir şekilde geçmesini temin etmek, iş yeri açma ruhsatı vermek ve vergi toplamak gibi 

birçok görevi yerine getiriyorlardı.
102

 Kadının mali konularda yardımcısı konumundaki 

muhtesibin esnaf teşkilatı üzerinde de büyük etkisi olduğundan söz etmek mümkündür. 

XVI. yüzyılda ve daha önce muhtesiblik iltizamla verilen bir görevdi. Bu 

mukataayı alan kişiler bedelini cerimeden veyahut ihtisab rüsumundan çıkarmaktaydı. 

Bu gelirlerin bazen has olarak devlet ileri gelenlerine verildiği de olmaktadır.
103

 Ticari 

hayatı denetleyen muhtesibin bu hizmetine karşılık olarak aldığı ücrete ihtisab rüsumu 

denmekteydi.
104

  

Kadının yardımcıları arasında kassâmları da saymak gerekir. Sözlükte “bölmek” 

anlamındaki kısmet masdarından türeyen kassâm “taksim eden, bölüştüren” anlamına 

gelmektedir. İslâm hukuk literatüründe ganimet, şirket ve miras gibi konularda her türlü 
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menkul ve gayrimenkul malı bölerek şâyi payları belirli hale getiren kişi ya da resmî 

görevliye kâsım veya kassâm denilmiştir.
105

 Kassamlar kazaskerin ve kadının 

hizmetinde çalışan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
106

 Mirasın düzgün bir şekilde 

bölüştürülmesi önemli bir iş olduğu için kassamın kadıya yardım eden kişiler arasındaki 

önemli görevlilerden olduğu söylenebilir. 

Kadının yardımcıları arasında kale dizdarları da sayılabilir. Dizdarlar beylerbeyi, 

sancakbeyi ve kadılara bağlı halde görev yapmaktaydı. Dizdarlar şehrin asayişi, kalede 

saklanan değerli eşyaların korunması, hapishaneden sorumlu olmak gibi çeşitli vazifeler 

yapmış ve şehrin sosyal hayatıyla yakından ilgili bir görevli olarak önem kazanmıştır.
107

 

Dizdarları denetlemek kadıların vazifesidir. Osmanlı Devleti’nde beylerbeylerinin, 

sancakbeylerinin ve kadıların sık sık sefere çıktıkları düşünülürse şehirdeki asayişi 

sağlamada en önemli görevlilerin başında dizdarlar gösterilebilir.
108

 XVII. yüzyılın 

ortalarına ait kanunnâmelere göre Osmanlı Devleti’nde her kalede cephane, mühimmat, 

harp aletlerinin yanı sıra bir dizdar, kethüdâ ve kale neferleri bulunmaktaydı. Dizdarın 

yıllık olarak aldığı 10.000 akçe civarındaki timar, 25-30 akçeli bir yevmiyeye tekabül 

etmekteydi.
109

 

B. Kadı Mahkemeleri 

Tarih boyunca İslam devletleri adalet işlerine büyük önem vermiş, halifeler 

döneminden itibaren teessüs eden gelenekler büyük ölçüde korunarak müstakil ve güçlü 

bir adli teşkilat oluşturmuşlardır. Bu adli teşkilatın özünü merkezden atanan kadılar ve 

onların naibleri oluşturmuştur.
110

 Osmanlılar da bu prensipleri uygulamaya devam 

etmiştir. 

Osmanlı devrindeki mahkemeler İslamiyet sonrasında oluşan Türk-İslam 

mahkeme tipine göre oldukça gelişmiştir. Klasik dönem boyunca Osmanlı 

mahkemesinin yapısı korunmuştur. Mahkemeler meclis-i şer, mahfil-i şer gibi isimlerle 
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anılmıştır.
111

 Osmanlı mahkemesi tek hâkimli bir yapı arz etmektedir. Mahkemelerin 

başında kadı bulunmaktadır. Bu kural öylesine benimsenmiştir ki üst mahkeme görevini 

yerine getiren divan-ı hümayunda Rumeli Kazaskeri davalara bakarken Anadolu 

Kazaskeri sadece mahkemeyi izleyebilmektedir.
112

 Kadıların verdikleri kararların 

sorumlulukları tamamen kendilerine aitti.
113

 

Osmanlı Devleti’nde ilk devirlerden itibaren kadılar görevlendirilmiş ve 

mahkemeler aktif halde görev yapmıştır. Kadıların görevlerinin yoğun olduğu 

bölgelerde kendilerine yardımcı olan naibler de mahkeme kurabilmekteydi.
114

 

Klasik dönem için muayyen mahkeme binalarından bahsetmek mümkün 

değildir. Kadılar bu devirde daha çok camilerde ya da kendi evlerinde dava 

dinlemekteydi. Hatta bazen yolda giderken bile kadıya davasını arz edenler olmakta ve 

kadı bu esnada davayı görmekteydi.
115

 

 Bütün dâvalara bakabilen kadılar tüm adli işleyişten sorumlu bulunmaktaydı. 

Noterlik vazifesi de uhdelerinde bulunmaktaydı. Bu hususta yardımcıları: Mahkeme 

Kâtipleri, Muhzır Başı ve Muhzırlardı.
116

 

 Mahkeme esnasında o şehrin ileri gelenleri ve sözüne güvenilen kişileri hüccet 

denilen kayıtlara yazılmaktaydı. Bu kişiler mahkemeye şahitlik etmekteydi.
117

 

 Kadılar tarafından tutulan şeriye sicilleri de tarihi bilgi açısından oldukça 

önemlidir. Şeriye sicilleri kadı defteri, kadı sicili, zabt-ı vekayi, şeriye sicil defteri, 

Osmanlı mahkeme kayıtları, Osmanlı mahkeme sicilleri ismiyle anılmıştır.
118

 Bugünki 

yaygın kullanımysa şer’iyye sicili şeklindedir. Osmanlı tarihinin kaynakları arasında 
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mahkeme sicil defterlerinin birinci derecede önemli yer tuttuğuna şüphe yoktur. 

Merkezle yapılan belli başlı yazışmaların, halk dilekçelerinin, fermanların, 

kanunnamelerin ve şer’i hüccetlerin geçirildiği bu sicil defterleri incelenmeden, 

anlaşılmadan Osmanlı Devleti’nin iktisadi, idari ve sosyal tarihini tam anlamıyla ortaya 

çıkarmak mümkün değildir. 
119

 Geriye bıraktıkları bu bilgi yığını ve kaynak zenginliği 

bile kadılığın ne denli önemli bir kurum olduğunu ortaya koymaktadır. 

C. Kadıların Dereceleri 

Eğitimlerini hiyerarşi içerisinde tamamlayan kadılar, atandıktan sonra da belirli 

bir hiyerarşiye ve derecelere tabi bulunmaktaydı. Kadıların derecelerini belirleyen temel 

etmense tasarruf ettikleri kazalardı. Kazalar, nüfus ve büyüklük bakımından birbiriyle 

aynı değildir. Bu nedenle devlet, kadılıkları ve kazaları kendi içerisinde derecelendirmiş 

ve görev yapacak ilmiyye mensubu kişilere benzer bir rütbe sistemi uygulamıştır.
120

 

Kadılar temel olarak küçük ve büyük kaza kadılarıyla sancak ve eyalet kadıları diye 

başlıca iki gruba ayrılmaktaydı. Anadolu’daki kadılar Anadolu kazalarında, 

Rumeli’deki kadılar da Rumeli kazalarında terakki alarak kariyerlerini 

tamamlamaktaydı. 

Uzunçarşılı, Rumeli’deki kazaları dokuz sınıfa, Anadolu’daki kazaları on sınıfa, 

Mısır’daki kazaları ise altı sınıfa ayırmaktadır.
121

 Ancak Yasemin Beyazıt 

Uzunçarşılı’nın kadılık derecelerini anlatırken kronolojik bir sıra takip etmediğini 

belirterek uygulamanın her devirde aynıymış gibi anlatmasını eleştirmiştir. Haklı olarak 

Beyazıt, bu derecelerin dönem dönem değişip değişmediğinin ortaya konmasını 

gerektiğinden bahsederek dereceleri belirleyen hususların da açıklanması gerektiğinin 

üzerinde durmuştur.
122

 

XVII. yüzyılda Rumeli kadılık rütbeleri on iki adettir ve şu şekildedir: 1. Sitte-i 

âliye, 2. Ulâ, 3. Karîb ilâ’l-Ûlâ, 4. Sâniye, 5. Karîbe ilâ’s-Sâniye, 6. Sâlise, 7. Râbia, 8. 

Karîb ila’r-Râbia, 9.200-150 arası mansıblar, 10. Karîbe ila’l-Menâsıb, 11.150-130 
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Mansıblar, 12. 130-100 Arası Mansıblar.
123

Ahmet Halaçoğlu XVIII. yüzyılda ise 

Rumeli’de kazaların on dereceye ayrıldığını tespit etmiş bulunmaktadır.
124

 

Anadolu kazaskerliğine ilişkin bilgilerimiz Rumeli’deki bilgilerimiz kadar fazla 

değildir. Bu noktada Uzunçarşılı’nın Anadolu kazalarını on derecede değerlendirdiğini 

söyleyebiliriz.
125

 Şinasi Altundağ da Anadolu Kazaskerliğine bağlı kazaların on 

dereceye ayrıldığını belirtmiştir.
126

 

Bu teze konu ruznamçede mevleviyet kadılarının atamaları yer almadığı için 

mevleviyet kadılıklarının derecelerine değinilmeyecektir. 

Osmanlı Devleti’nde derecelere göre atama işi XVI. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren ortaya çıkmaktadır. XVII. yüzyılın başında pek sık karşılaşılmayan payeli kadı 

tayinleri, yüzyılın ortalarına doğru iyice artmıştır. XVII. yüzyıldaysa derecelere göre 

kadı tayinlerinin sistemin parçası haline geldiği dikkati çekmektedir.
127

 

D. Kadıların Maaşları 

Kadıların alacakları yevmiyelere dair kayıtlar kazasker ruznamçelerinde 

karşımıza çıkmaktadır. Kazaları mansıb kadılık olarak tasarruf etmek üzere tayin işlemi 

yapılan her kadının kaydında bu miktarlar belirtilmiştir. Ruznamçelerde yer alan bu 

yevmiye miktarları sadece kazaların itibarî durumunu, yani kadıya sağlayabileceği gelir 

miktarını göstermekteydi.
128

 Osmanlı yargı sisteminin finansmanı merkez tarafından 

karşılanmamakta, adalet sistemini kullanan kişilerin ödediği harçlara dayanmaktaydı.
129

 

Bugünkü anlamda memura ödenen maaştan söz etmek mümkün değildir. 

Kadılar devlet tarafından belirlenen mahkeme ücretlerinden belirli paylar 

almaktaydı. Bunlar çeşitli vergiler halinde ve oranı belli bir şekilde tahsil edilmekteydi. 

Bu miktarlar her dönemde aynı olmamakta ve değişmekteydi. Alınan gelirlerin zaman 
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zaman kadıları tatmin etmediği ve yolsuzlukların olduğu da bilinmektedir.
130

 Hans 

George Majer kadıların gelirlerinde rüşvetle ilgili oldukça iddialı bir yorumda bulunmuş 

ve rüşvetin hiçbir zaman kadıların gelirlerinde eksik olmadığını iddia etmiştir.
131

 

Madeline C. Zilfi de kadılar için yolsuzluk potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat 

çekmektedir.
132

 Ancak şikâyet ve bunun neticesindeki teftişlerin kadıları fazla cesur 

davranmaktan alıkoymuş olması gerekmektedir. Ya da bu şikâyet mekanizmasının 

işleyişiyle kadıların yolsuzluk ve rüşvetten uzak durmaları hedeflenmiştir.  

Turan Gökçe’nin yayınladığı bir deftere göre XVI. yüzyılın ilk yarısında kadılar 

4 akçe ile 300 akçe arasında yevmiye almaktadır.
133

 

Bizim defterimizde tespit edebildiğimiz kadarıyla en düşük yevmiyeli kadı 

altmış akçe almaktadır.  

 “Kosun kâdîsı Mehmed’in sene-i mezbûre rebi‘ü’l-âhiri gurresinde on dört ay 

müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî altmış akçe ile Kınık 

ma‘a Aziz kazâsından on sekiz ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan Mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine yevmî seksen akçe ile ba’de hulûli’l-

tevkît müddet-i ‘örfiyyesi mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-‘arz sadaka buyruldı.” 

Bu kayıtta Kosun kadısı Mehmed’in görevinin bitişinden sonra yerine kazayı 

tasarruf edecek Mahmud’un Kınık ma‘a Üzeyir kazasından geldiği ve orada altmış akçe 

yevmiyesi olduğu belirtilmiştir. Mahmud yeni görev yeri Kosun’a seksen akçe 

yevmiyeyle atanmıştır.
134

 

Oltu kazasına ait kayıt; 

 “Oltu kâdîsı Ahmed gurre-i mezbûreden beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri altmış akçe 

ile Arhavi kazâsından tûl-i infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 
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müstehak ve sezâvâr-ı ikrâm olan Mevlânâ Ramazan dâ‘îlerine yevmî seksen akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i ‘örfiyye ile ba‘de’l-‘arz.”
135

 

Bu kayıtta da Oltu kadısı Ahmed’den sonra göreve Ramazan’ın geleceği 

belirtilmiştir. Ramazan’ın Oltu’ya geldiği Arhavi kazasında altmış akçe yevmiye aldığı 

kaydedilmiştir. Defterimizde altmış akçeyle görev yapan iki kadı tespit edilmiştir. Bu 

iki kadının yevmiyesi defterde geçen en düşük yevmiyelerdir. Her iki kadının bir 

sonraki geliri seksen akçedir. 

Defterimizde geçen en yüksek yevmiyeyse 499 akçedir. Bu miktar aynı zamanda 

kazaskerlerin atayabileceği en yüksek dereceli kadının yevmiyesini ifade etmektedir. 

İncelediğimiz defterin kapsadığı 1688-1690 yılları arasında Anadolu’da 499 akçe 

yemiyeli otuz adet kadı mevcuttur. 

E. Kadıların Denetlenmesi 

Hukuk sisteminde yargının bağımsız olması, kimsenin yargıya karışmaması ve 

kadıların da bağlı oldukları hukuki esaslara göre ve vicdani kanaatleriyle hüküm 

vermeleri esastı. Ancak bu durum kadıların her türlü denetimden muaf olduğu anlamına 

gelmemektedir.
136

 Özellikle kendi kaza yetkisini kadıya devreden padişahın bu 

denetimleri yapması doğal ve kaçınılmazdır. 

Osmanlı Devleti’nde kadılar üzerinde devamlı teftiş yapıldığından söz etmek 

mümkün değildir. Ancak ahaliden gelen şikâyetler, devletin tespit ettiği birtakım 

sorunlar neticesinde denetlemeler olmaktaydı.
137

 Bu gibi hallerde merkezi hükümet 

sancakbeyi veya beylerbeyi rütbesinde birini göndermekteydi. Bu kişiye de müfettiş 

paşa denmektedir.
138

 Dergâh-ı ali çavuşlarından birisi de mübaşir müfettiş olarak 

görevlendirilebilmekteydi.
139

 

 Osmanlı Devleti’nde kadılarla ilgili şikâyetlerin teftişi için merkezden kadı da 

gönderilmekteydi. Bu kadılar denetleme ve soruşturma yapabilmekteydi. Nitekim XV. 

yüzyıl sonlarına kadar gerekli görülen yerlerin denetimi için mehayif müfettişi denen 
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kadılar gönderilmekteydi.
140

 Yolsuzluk yaptığı tespit edilen kadı, genelde merkezden 

gönderilen çavuşlar eliyle tutuklanmakta ve merkeze götürülmekteydi. 

 XVI. yy. sonlarına kadar her eyalet ve sancakta "Toprak kadıları" denilen seyyar 

kadılıklar bulunmaktaydı. İncelenmesi gereken durumların bu görevliler aracılığıyla da 

tahkik ve teftiş olunduğu bilinmektedir.
141
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III. BÖLÜM 

Kadıların Eğitimi, Mülâzemet Sistemi ve İnfisâl 

A. Osmanlı Medreselerinde Eğitim 

İslam medeniyetinin en önemli kurumlarından birisi bugünkü orta ve yüksek 

eğitime denk gelen medreselerdir. Selçuklular döneminde ortaya çıkan ve şekillenen 

medrese kurumunun Osmanlı yükseliş döneminde ulaştığı başarı, gerçekten ileri bir 

seviyeyi temsil etmektedir. Osmanlı coğrafyasının geneline yansıyan bu gelişme, 

özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yerli ve yabancı araştırıcıların ciddi şekilde 

dikkatini çekmiştir.
142

 Osmanlı Devleti’nde daha kuruluşundan itibaren çeşitli alanlarda 

kültür hareketleri gerçekleşmiştir.
143

 Devlet diğer alanlarda olduğu gibi medrese 

kurumunu da önceki devletlerden almış ve seviyesini daha yukarı çıkarmıştır.  

İlk Osmanlı medresesi 1331’de Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulmuştur. Bu 

medreseye 30 akçe yevmiyeyle dönemin önemli âlim ve mütefekkirlerinden kabul 

edilen Dâvud-ı Kayseri atanmıştır. Orhan Gazi İznik’ten sonra Bursa’da bir han, cami 

ve imaret yaptırmış ve Bursa hisarlarındaki kiliseyi de medreseye çevirmiş ve bu 

medreseye Manastır Medresesi denmiştir.
144

 Osmanlı Devleti’nin erken dönemdeki 

hukuk yapısı milli ve örfiyken, bu medreseden yetişen kişiler ve Arap-İran 

memleketlerinden gelen bilginler sonucu şer’i hukuk örfi ve milli hukuku kapsayıcı bir 

hal almıştır.
145

 Bu medreselerden önce Osmanlı Beyliğinde eğitimin nasıl olduğuna dair 

pek bilgi mevcut değildir. Anadolu’nun ve İslâm dünyasının müstakil eğitim-öğretim 

kuruluşları bulunmayan yerlerinde olduğu gibi, Osmanlı Beyliği sınırları içerisinde de 

cami ve mescitler, hem ibâdet ve hem de eğitim-öğretim yeri olarak hizmet vermiş 

olmalıdırlar. Ancak bu dönemde planlı eğitim-öğretim faaliyeti olmadığına göre, bu 

yerlerde yürütülen faaliyetler neticesinde kalifiye eleman yetiştirmek de söz konusu 

olamamıştır.
146
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Orhan Gazi’nin yaptırdığı medreselerden sonra I. Murad, Yıldırım Bayezid, 

Çelebi Mehmed, II. Murad ve devlet ricalinin yaptırdığı medreselerle Bursa önemli bir 

eğitim merkezi haline gelmiştir. Edirne’nin fethiyle beraber Bursa önemini 

kaybetmemekle beraber medrese tarihinde yeni bir safha açılmıştır.
147

 Burada Çelebi 

Mehmed iki adet, II. Murad da dokuz adet medrese tesis etmiş, özellikle II. Murad 

devrinde yapılan Darülhadis, Sahn-ı Seman Medreseleri kurulana kadar Osmanlı 

Devleti’ndeki en yüksek medrese olmuştur.
148

 1326-1451 arası seksen dört medresenin 

yapıldığı tespit edilmekte; bunlardan on bir tanesi Orhan Bey, sekizi I. Murad, yirmisi I. 

Bayezid, yedisi I. Mehmed, otuz yedisi II. Murad zamânında kurulmuş, bir medrese ise 

Fetret Devrinde kurulmuştur. Bu medreselerden elli üçü Anadolu’da yirmi üçü 

Rumeli’de ve iki tanesi de Kudüs’te kurulmuştur.
149

 Görüldüğü üzere Fetret Devri 

sonrası tahta çıkan I. Mehmed dönemi hariç hükümdarlar tarafından yapılan medrese 

sayısı artarak devam etmiştir. 

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi diğer alanlarda olduğu gibi eğitim 

sahasında da çok önemli bir etki yaratmıştır. Fatih’in İstanbul’u fethiyle Osmanlı 

Devleti tüm kurumlarıyla imparatorluk olma yoluna girmiştir. Fatih İstanbul’u fethinin 

akabinde Sahn-ı Seman Medreselerini kurdurmuştur. Bu medreseler, döneminde 

devletin en yüksek eğitim kurumu olmuştur. Başkent değişikliklerinde ister istemez 

önceki başkentlerde kurulan medreselerin değeri azalmakta, en üst mertebedeki 

medreseler Sahn medreselerinde olduğu gibi Devlet başkentinde bulunanlar 

olmaktaydı.
150

 Fatih bu medreselerin olduğu yeri külliye halinde teşkil etmiştir. Fatih’in 

bu medreseyle beraber devlet hizmetine birçok âlim getirmesi Osmanlı eğitim hayatı 

için de önemli bir merhaledir. Ali Kuşçu bunun en güzel örneklerindendir. Fatih, Ali 

Kuşçu’yu 200 akçe yevmiyeyle Ayasofya Medresesine müderris olarak atamıştır.
151

 

Fatih döneminde kurulan Sahn medreselerinden sonra Kanuni Sultan Süleyman 

Süleymaniye Medreseleri’ni kurmuştur. Bu medreseler 1550-57 tarihleri arasında inşa 

edilmiştir. İstanbul’daki Süleymaniye Camii yanında bir Tıp Medresesi, Dârüşşifâ, 
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Riyâzıyât (Matematik) öğrenimine mahsus dört medrese, bir Dârü’l-Hadis ve bir 

Tetimme tesis edilmiştir. Bu medreseler Osmanlı medreselerinin en ileri seviyesini 

temsil etmektedir.
152

 

B. Kadıların Eğitimi 

Yukarıda da değindiğimiz üzere Osmanlı medreselerinin sistematize edilmesi 

Fatih döneminde gerçekleşmiştir. Daha öncesine ait bilgilerse kısıtlıdır. Fatih kendi 

adıyla anılan medreseleri sadece inşa etmekle kalmamış aynı zamanda bunların 

programıyla da yakından ilgilenmiştir.
153

 İlmiyye mesleğine girmek isteyen öğrenciler 

önce sıbyan mekteplerini ya da ona denkliği olan medreseleri bitirmek 

mecburiyetindeydi. Buraları bitiren öğrenciler en alt seviyeden başlamak üzere daha 

yukarı seviyelere doğru yükselmekteydi.
154

  

Fatih, Sahn-ı Seman ve Tetimme medreselerini kurunca medrese talebelerinin 

hangi medresede hangi kitabı okuyacağı ile yakından ilgilenmiş ve bunu bir düzene 

koymuştur. Bu düzene göre öğrenciler ilk olarak 20 akçelik medreselerde riyaziyat ve 

ilm-i kelam okuyacak; ardından 30 akçelik medreselere geçilecek ve burada ise Miftah, 

Meani ve Sadr-ı Şer‘îa okunacaktı. Buradan 40 akçelik medreselere çıkılacak ve Şerh-i 

Mevakıf ve Şerh-i Makasıd okunacaktı. Bu medreseden sonra devlet adamlarının 

kurduğu Hariç denen 50 akçelik medreselere geçilecek ve Hidaye okunacaktı. Hariç 

medreselerinden padişahların kurduğu Dâhil medreselerine oradan da Semaniye 

medreselerine geçilecekti. Bu tahsil süreci tamamlandıktan sonra öğrenci bir kazaya 

atanabilecekti.
155

 

Bu eğitim sisteminde her medrese birbirinin hazırlayıcısı konumunda 

bulunmaktaydı. Yani medreseler alttan yukarı birbirinin devamı şeklindeydi. Bu 

medreseler aşağıdan yukarıya Haşiye-i Tecrid (20’li), Miftah (30’lu), Telvih (40’lı), 

Haric-Dahil (50’li) ve Sahn-ı Seman şeklindeydi. Medreselerin bu şekilde 

sınıflandırılmasında müderrislerin aldığı yevmiyeler belirleyiciydi.
156

 Müderrisler 
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eğitimde esas vazifeyi üstlenen ve ders vermekle yükümlü kişilerdi.
157

 Eğitim 

sisteminde müderrislerin önemi, müderrislerin maaşlarına göre medreselerin 

sınıflandırılmasından da belli olmaktadır. Sahn-ı Seman Medreselerini bitiren öğrenciler 

mülâzım olmaya hak kazanmakta ve isimleri ruznamçeye yazılmaktaydı. Bu tip 

öğrenciler için Fatih Kanunnamesinde “yeni mülâzım” tabiri kullanılmaktaydı.
158

 

 Fatih döneminde kurulan Sahn Medreselerinden sonra Kanuni devrinde kurulan 

Süleymaniye Medreseleri de Osmanlı eğitim sisteminin işleyişini yeniden düzenleyen 

bir rol üstlenmiştir. Fatih döneminde tesis edilen düzen Kanuni devrine kadar devam 

etmiş ve Kanuni devrinde yeni bir düzenleme olmuştur.
159

 Kanuni devrinde kurulan 

Süleymaniye sitesinde Darü’l-Hadis, tıb, tabiyye, riyaziye ve diğer dini, hukuki ve edebi 

eğitimi yapmak üzere altı medrese ile hastahane, imaret, tabhane, hamam ve diğer 

müştemilat bulunmaktaydı.
160

 Süleymaniye Medreseleri’nin kurulmasından sonra 

müderrisleri İbtida-i Altmışlı’dan başlayarak, Hareket-i Altmışlı, Musıle-i Süleymaniye, 

Hamise-i Süleymaniye, Süleymaniye, Darü’l-Hadis-i Süleymaniye derecelerine 

yükselmekteydi. Bu derecelerin en sonu olan Darü’l-Hadis müderrisleri isterlerse 

mahreç mevleviyetleri (mollalık, kadılık) denilen Kudüs, Halep, Selanik, Eyüp, Galata, 

İzmir, Sofya ve Trabzon kadılıklarından birisine tayin olunabilmekteydi.
161

 

 Bu dönemde medreseler kendilerine tahsis edilen yevmiyelerin oranına göre 12 

dereceye ayrılmıştı. Bunlar: 1. İbtida-yı Hariç 2. Hareket-i Hariç 3. İbtida-yı Dahil 4. 

Hareket-i Dahil 5. Musıla-i Sahn 6. Sahn-ı Seman 7. İbtida-yı Altmışlı 8. Hareket-i 

Altmışlı 9. Musıla-i Süleymaniye 10. Hâmis-i Süleymaniye 11. Süleymaniye 12. 

Darülhadis.
162

 Kanuni sadece bu medreseleri kurmakla kalmamış aynı zamanda bunlarla 

alakalı olarak kanunnameler de oluşturmuştur. Bu kanunnamelerle öğrencilerin ne 

şekilde yükselecekleri, okunacak kitapların isimleri, hangi aşamadan sonra mülâzım 

olabilecekleri gibi hususlar açıklığa kavuşturulmak istenmiştir. 
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XVII. yüzyıla gelindiğinde ilmiyye mesleğine girişteki eğitimde bazı sıkıntıların 

baş gösterdiği anlaşılmaktadır. 1636’da IV. Murad ve 1658’de IV. Mehmed tarafından 

hemen hemen içeriği aynı olan iki tane ferman yayımlanmıştır. Bu fermanlarda ilmiyye 

mesleğinin sıkıntılarına dikkat çekilmiş ve danişmendlerin seçilme usulüne dair yeni 

düzenlemeler getirilmiştir. Buna ek olarak dikkati çeken bir diğer konu da 

danişmendlerin ne surette ilerleyeceğinin tespit edilmesidir.
163

 

Kadı adayları medrese eğitimini tamamlamış ve gerekli hukuk bilgisine sahip 

kişiler olmak durumundaydı. Kadı adayları ancak bu şekilde mesleğe giriş 

yapabilmekteydi.
164

 Medreselerde öğrenciler danişmend olarak nitelendirilmekteydi. 

Danişmendliğin son kademesindeyse muidliğe geçilmekteydi. Kadıya yardım eden 

muidler çok sıkı bir imtihandan geçerek mezun olmaktaydı. Bu sınavı geçen öğrencilere 

icazetname ve temessük denilen diploma verilmekteydi.
165

 İcazetname ve temessük kadı 

adayının gerekli eğitimi aldığına işaret olmaktaydı. Bundan sonra mülâzemet süreci 

başlamaktaydı.  

İsmail Gündoğdu kadıların mezuniyetteki sınavları hâricinde meslek 

içerisindeyken de sınava tabi tutulduğuna değinmektedir. Kadıların bu sınava 

bulundukları kazadan daha yüksek derecede bir kazaya atanmak için girdiklerini 

belirten Gündoğdu, bunun ruznamçelere “lede’l-imtihân” şeklinde yansıdığını 

belirtmektedir. Gündoğdu müderrislerin de kadılığa geçmek için sınava girdiklerine de 

değinmektedir. Ancak ruznamçelerde bu sınavın içeriğine ve ne şekilde yaptığına dair 

bilgi bulunmadığını da eklemiştir.
166

 

 XVII. yüzyıl sonuna kadar kadı eğitimine genel olarak baktığımıza ilk önemli 

düzenlemenin Fatih devrinde yapıldığı gözlenmektedir. Fatih devrinde yapılan 

düzenlemeler Kanuni devrinde daha düzenli ve sistemli hale getirilmiştir. Bu 

düzenlemelerden XVII. yüzyıl sonuna kadarki dönemde sistemde yaşanan bazı 

aksaklıkların giderilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu süreç içerisinde eğitim 
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sisteminde Fatih ve Kanuni devrinde oluşan düzenlemelerin temel alındığı 

değerlendirilebilir. 

C. Mülâzemet Sistemi ve İnfisâl 

C.1. Mülâzemet 

Mülâzemet kelimesi lüzum masdarından türemiş ve sözlüklerde “bir yere veya 

bir kimseye bağlanmak, bir işte devamlı olmak” anlamına gelmektedir. Terim olarak 

medrese mezunlarının müderrislik ve kadı olmak için sıra beklemeleri, bu arada meslekî 

tecrübe kazanmaları ve belirli kontenjanlardan yararlanarak göreve başlamalarını ifade 

etmektedir.
167

 Ancak mülâzemet sadece ilmiyeye has bir terim olmayıp yine “staj” 

anlamında Osmanlı idarî ve askerî teşkilâtında da kullanılmıştır.
168

 XVI. yüzyılın 

başlarında teşekkül eden mülâzemet sistemiyle Osmanlı yönetimi, mevcut kadroları 

etkin kullandırmak ve bu kadrolarda kendisinin yetki tanıdığı ulemadan olur alan 

kişileri istihdam ederek, silki hem zihniyet açısından hem de sayısal açıdan kontrol 

altında bulundurmak istemiştir.
169

 Kadı adayları mahkemelerde staj yapmaktaydı. Bu 

mahkemeler de önemli bir merkezin mahkemesi olmaktaydı. Bu adaylar en az beşer 

kişilik gruplar halinde mevleviyet payesine sâhip kadıların yanında üçle beş yıl arasında 

staj yapmakta ve sonrasında İstanbul’a gelmekteydi. Bir sene İstanbul’da mülâzemet 

geçiren kadı adayları bunun akabinde düşük dereceli kazalara atanabilmekteydi.
170

 

Normalde kadılar bağlı oldukları bölgenin kazaskerine karşı sorumlu bulunmaktaydı. 

Ancak mülâzemet işlerini Rumeli Kazaskeri yürütmekte ve adaylar isimlerini Rumeli 

Kazaskerliği tarafından tutulan defterlere yazdırmaktaydı.
171

 

Mülâzemetle ilgili usül ve kaideler eskiden beri mevcut olmakla beraber fazla 

birikmenin olmaması ilk dönemlerde bu usül ve kaidelere pek fazla uyulmasına gerek 

bırakmamıştır. İlk başlarda medrese mezunları ihtiyaçtan fazla olmadığı için gerekli 

görülmeyen mülâzemet zamanla mezun sayısının artması sonucu kaçınılmaz bir 

uygulama olmuştur.
172

 Özellikle XVI. yüzyıl ortalarında meydana gelen bazı 

karışıklıklar ve haksızlıkların şikâyet edilmesi sonucu mülazemeti düzenlemek üzere 
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Ebusuud Kanuni tarafından görevlendirilmiştir.
173

 Bu düzenlemeyle birlikte mülâzımlar 

için ayrı defter (rûz-nâme) kullanılması usulü getirilmiş, ulemadan her birinin 

derecesine göre ne kadar mülâzım verebileceği tespit edilmiş ve kabiliyetli adaylar için 

yedi yılda bir nevbet usulü düzenlenmiştir.
174

  Bundan sonra çeşitli vesilelerle ulemaya 

değerli talebelerini mülâzım vermek üzere belirli kontenjan tanınmıştır. Padişahın 

cülusunda, ilk seferinde, zafer kazandığında, şehzade doğumunda teşvik olarak 

ulemanın iyi yetişmiş talebelerini mülâzım vermesi gelenek olmuştur.
175

 Yapılan 

düzenlemeler sadece Kanuni devriyle sınırlı kalmamış devlet çeşitli zamanlarda 

meydana gelen aksaklıkları düzenlemek adına birtakım düzenlemeler yapmıştır.
176

 

İlmiyyede medreseden mezuniyetle bir göreve ilk tayin arasında geçen belli 

süreye mülâzemet denildiği gibi ayrıca iki görev arasındaki süre için de aynı tabir 

kullanılmıştır. Genel olarak mülazemetin işleyişine bakarsak; müderrisler ve mollalar, 

dânişmendlerine ne sebeple mülâzım tayin edildiklerini açıklayan bir tezkire verirler ve 

danişmendler de bunları Rumeli Kazaskerliği’ne sunarlardı. Kazaskerlik de hocaları 

tarafından mülâzım talep edilen şahısları padişaha arz eder ve arz onaylanıp, suret 

mülâzım ruznamçesine kaydedildiğinde mülâzemet süreci başlamış olurdu.
177

 Genel 

olarak Osmanlı sisteminde ilmiye, seyfiye ve kalemiye denilen idari-bürokratik 

yapılanmada görevler, memuriyetler belirli süreler için verilmekteydi. Bu süreyi 

dolduran görevli mazul sayılır ve yeni görev için İstanbul'a gelirdi. Bir iki yıl kadar, 

bazen daha uzun bir süre beklerdi. Böylece ilmiye mensubu kişiler meslek hayatı 

boyunca birkaç defa mülâzemet dönemi geçirmiş olurdu. Bu süreler zarfında kazasker 

divanında yardımcı görevler alırlar, İstanbul'da bulunmanın verdiği imkânlarla 

bilgilerini, tecrübelerini arttırırlardı. Kadılara başta vakıflar olmak üzere bazı 

kaynaklardan mali imkân sağlanmaktaydı.
178
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C.2. Mülâzemet Yolları 

C.2.a. Nevbet Yoluyla Mülâzemet 

Belirli aralıklarla yüksek dereceli kadı ve müderrislerin mülâzım vermeleridir. 

Ebussuûd Efendi Rumeli Kadıaskerliği zamânında süreyi yılda bir olarak 

düzenlemiştir.
179

 Ebusuud tarafından oluşturulan yedi yıl prensibine tam olmamakla 

birlikte takribi olarak uyulduğu görülmektedir.
180

 

C.2.b. Teşrif Yoluyla Mülâzemet 

Büyük kadı ve müderrislerin, büyük şehirlerdeki müftülerin göreve tayinlerinde, 

görev değişikliklerinde, sefere katılmalarında mülâzım vermeleri usülüdür. Bunun 

esaslarını düzenlemek, belirli zamanlarda kısıtlamak için fermanlar da çıkarılmıştır.
181

 

 C.2.c. Mevtadan Mülâzemet 

 Ulemadan birisi vefat ettiğinde onun danişmendlerinin de mülazım olmaya 

hakları bulunmaktaydı. Bu şekilde mülâzım olmaya mevtadan mülâzemet denmekteydi. 

Ölen bir ulemanın öğrenci sayısını belirlemek zor olduğu için bu konuda suiistimaller 

de meydana gelmiştir. Ulemaların ölümünden sonra bazı kişiler sahte belgeler 

düzenleyerek mesleğe girmeye çalışmıştır. Bunun yanında vefat eden âlimin yakınları 

da para karşılığı bilgisi yetersiz kişileri mesleğe sokmaya çalışmıştır.
182

  

 Bazı danişmendler mevtadan mülâzemet beklerken yaptıkları hizmete binaen 

müstakil olarak arz edilmekteydi. Rumeli kazaskerliğinden emekli Mevlana İvaz 

Efendi’nin öğrencileri arasında otuz üçüncü sırada yer alan ve gelecek nevbette 

dokuzuncu sırada bulunan Veli nevbeti beklemeksizin İvaz Paşa Camii’ndeki gayretli 

çalışması neticesinde müstakilen mülazımlığa kabul edilmiştir.
183

 

C.2.d. İ‘adeden Mülâzemet 

Mülâzim verme hakkına sahip olan yüksek medrese müderrisleri muidlerinden 

veya öğrencilerinden layık kişileri mülâzım vermekteydiler.
184

 Sözlükte “tekrarlayan” 
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anlamına gelen muîd kelimesi, medreselerde müderrisin verdiği dersi arkadaşlarına 

tekrar eden ve müderrise yardımcı olan öğretim elemanıdır.
185

 Büyük kadılar da eğer 

medreseden ayrılıp tayin olmuşlarsa ayrıldıkları medreselerdeki muidlerinden mülazım 

verebilmekteydi.
186

 

C.2.e. Müstakil Arz ile Mülâzemet 

Çalışkanlığı veya herhangi bir hizmetteki yararlılığı yetkili birisi vasıtasıyla 

tespit edilen danişmendler müstakil olarak arz edilip mülâzım olabilmekteydi.
187

 

Müstakil olarak arz edilmeleri nedeniyle de bu mülâzemet yolu müstakillen olarak 

adlandırılmaktaydı. Ancak bu yol genellikle mevâlî-zâdeler ve meşâyih-zâdeler için 

kullanılırdı.
188

 Müstakillen mülâzemet yoluyla liyakatlerinin yanı sıra “ceddine 

hürmeten” de bazı kişilerin mülâzımlığa alındığı tespit edilmiştir.
189

 Baltacı, bu kişilerin 

muidlik yapmadan mülâzım olduklarını belirtmiştir.
190

 

C.2.f. Tezkire Hizmetinden Mülâzemet 

Görevde olan kazaskerlerin altı ayda bir tezkirecilerini mülâzım olarak vermesi 

usulü mevcuttu. Örneğin Anadolu Kazaskeri Mehmed Efendi’nin tezkirecisi Mustafa el-

İstanbuli altı ayda bir tezkireci alınması sebebiyle mülâzım olarak arz edilmiş ve kabul 

olunmuştur.
191

 

C.2.g. Fetva Emanetinden Mülâzemet 

Şeyhülislâmların maiyyetlerinde fetvaların hazırlanması sürecinde görevli fetva 

eminleri bulunmaktaydı. Şeyhülislâmlar, fetva emanetinde çalışan dânişmendlerinden 

mülâzım verme hakkına sahipti ve böyle bir usül mevcuttu. Fetvâ eminin ne kadar süre 

hizmetten sonra silke girebileceğiyse dönemler arasında farklılık bulunmaktadır.
192

 

C.2.h. Hatt-ı Hümayunla Mülâzemet 

Padişah tarafından ısdâr edilen hatt-ı hümayunla mülâzım olma yoludur.
193
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D. İnfisâl 

İnfisâl kelimesi sözlükte “ayrılma, yerinden ayrılma, azledilme” gibi anlamları 

ifade etmektedir.
194

 İlmiyye mesleğindeyse bir uygulama şekli olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kadılar ilk atandıklarında müddet-i örfiyyelerini tamamlayıp infisâl 

dönemine geçmekteydi.
195

 İnfisal süresi “zamân-ı infisâl” veya “infisâl” şeklinde ifade 

edilmekteydi. Kazalardaki müddetlerini tamamlayıp infisâl dönemine giren kadıların, 

Çarşamba günleri İstanbul’da mensup oldukları kazaskerlik dairesine devam etmeleri 

kanundu ve ruznamçelerde mülâzemet-i müstemirre, Âsitâne, istimrâr müddeti, Atabe-i 

Aliyye, âsitâne-i müstemirre ifadeleriyle geçen bu dönem, bir nevi ikinci staj dönemidir. 

Burada amaç, kadıların meslekî tecrübelerini artırmak, bilgi ve görgülerini 

geliştirmekti.
196

 İncelenen ruznamçede bu dönem genelde “âsitâne-i müstemirre” 

şeklinde ifade edilmiştir. Bu dönem çoğunlukla infisâl süresinden kısadır. Örneğin İznik 

kazasına görevlendirilen Abdullah’la ilgili kayıtta şu ifade geçmektedir: “Uluborlu 

kazâsından on dokuz ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub…”
197

 Bu kayıtta 

Abdullah’ın infisâl süresi 19 ay, âsitâne-i müstemirresi de 13 aydır. İnfisâl süreleri ne 

kadar uzun olursa olsun, genel olarak âsitâne-i müstemirre diye tabir edilen süre 10 ay 

ile 20 ay arasında değişiklik göstermektedir.  

İnfisâl sürelerinin yüzyıllara ve kadılara göre değişik süreler arz ettiği 

bilinmektedir. Bu süre bazı kadılar için kısayken, bazıları için uzun olabilmektedir. 

Örneğin ruznamçede Gedikcik Kazasına atanan Ali’nin infisâl süresi 41 aydır.
198

  

Medreselerden gelen ve kazalara atanan kişilerin infisâl süreleri daha uzundur. Örneğin 

Kaşaklı kazasına atanan Mustafa’nın infisâl süresi “…Şerif Mahmud Medresesi’nden 

yedi sene infisâl…” şeklinde ruznamçeye yansımıştır.
199

 

Kısa süreli infisâl dönemi pek makul görülmemiştir. İnfisal süresinin çok kısa 

olması durumunda atanan kadı genellikle süresini doldurmadan görevden alınır ya da 
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yeniden göreve başlama tarihi ertelenirdi.
200

 Kadıların infisâl sürelerinin düzenli bir 

halde ruznamçelere yansıması XVII. yüzyıldadır.
201

 Ruznamçelerde infisâl süreleri 

çoğunlukla ay olarak yazılmakla beraber “tûl” veya “kâmil” gibi kelimelerle de ifade 

edilebilmekteydi. Bu ifadeler kadının yeniden kazaya atanmak için yeterince 

beklediğine işaret etmektedir. Örneğin Akçaşehir-i Aydın kazasına atanan Abdülaziz’in 

infisâl süresi “…tûl-i infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan Mevlânâ Abdülaziz…” olarak yazılmıştır.
202

 Hasankeyf kazasına atanan 

Hüseyin’in süresiyse “kâmil-i infisâl ve âsitânesi olan Mevlânâ Hüseyin...”
203

 şeklinde 

ruznamçeye kaydedilmiştir. Burada Hüseyin’in her iki süre için de yeteri kadar 

beklediği bildirilmektedir. 
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IV. BÖLÜM 

Kadıların Kazaları Tasarruf Şekilleri 

Kadılar kazaları tek şekilde tasarruf etmemektedir. Farklı kadılar farklı şartlarla 

ve usüllerle kazalara atanmaktaydı. Biz bu bölüm altında ruznamçede geçen tasarruf 

şekillerini anlatıp, ruznamçedeki kayıtlarından örnekler vererek değerlendirmeye tabi 

tutmaya çalışacağız. 

A. Mansıb Kadılık 

Mansıb sözlükte tayin edilecek yer anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde 

de memuriyetler için mansıb terimi kullanılmıştır. Osmanlı bürokrasisinin belirgin hale 

geldiği XVI. yüzyıldan itibarense ayrı tabirler gelişmiştir. İlmiyye mesleği için 

menasıb-ı ilmiyye tabiri kullanılmaktaydı.
204

 İlmiyye kesiminden olup tarik-i kazaya 

dâhil olan ve sırası geldiğinde mansıb kadılık olarak kaza tasarruf etmeye başlayan 

kadılar kendilerine verilen görev süresi bitince infisâl dönemine girerdi. İstanbul’da 

mülâzemet dönemini geçirerek staj yapan kadı yeniden kazaya atanmak için sırasını 

beklemekteydi. Kadıların mansıb kazaya atanma, görevden ayrılma, infisâl,  mülâzemet 

dönemine girme ve yeniden kaza görevine tayin döngüsü belli bir düzen içerisinde 

sistemleştirilmiştir.
205

 Mansıb kadılık ruznamçelerde en fazla karşımıza çıkan atama 

şekli olup klasik kadı tevcih biçimi olarak nitelenebilir. Bizim incelediğimiz 

ruznamçede de aynı durum tespit edilmiş olup; kazaların büyük bir bölümü mansıb 

şeklinde tevcih edilmiştir.  

 “İşbu sene-i mübâreke… Sürmene kâdîsı es-Seyyid Mustafa sene-i mezbûre 

cemâziye’l-evveli gurresinden tekmîl-i müddet-i ‘örfiyye idince tasarrufdan sonra ref‘ 

ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Yüreğir kazâsından sekiz ay mağdûriyyetten mâ-adâ 

dokuz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

Mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i ‘örfiyye 

ile ba‘de’l-‘arz.”
206

 

Yukarıda gördüğümüz Sürmene kazasına ait kayıt klasik bir mansıb atamasıdır. 

1099 senesinin zilkade ayına ait bu kayda göre Sürmene’de kadılık görevini ifa eden es-
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Seyyid Mustafa 1099 senesinin cemaziyelevvelinden müddetini tamamlayana kadar 

görevde kalacaktır. Bundan sonraysa yerine müddet-i örfiyyeyle Yüreğir kazasından 

Mevlana Mehmed görevlendirilmektedir.  

“Mutasarrıfın... Samsun kâdîsı Hasan gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

‘örfiyye idince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kürtün kazâsından 

on dört ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

Mevlânâ Abdüsselam dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

‘örfiyye ile ba‘de’l-‘arz sadaka.”
207

 

Bu kayıt da 1100 senesinin ramazan ayına aittir. Kayda göre Samsun kadısı 

Hasan ramazan ayının ilk gününden müddetini tamamlayıncaya kadar kazayı tasarruf 

edecektir. Hasan süresini doldurunca yerine Mevlana Abdüsselam göreve başlayacaktır.  

Abdüsselam da kendinden önceki kadı Hasan gibi müddet-i örfiyyeyle kazaya 

atanmıştır. Hasan’ın yevmiyyesi 300 akçedir. Abdüsselam’ın infisâl ve asitâne-i 

müstemirre süresi de atamada verilmiştir. Atama kaydında Kürtün kazasından munfasıl 

olduğu belirtilmektedir. Bu tip mansıb şeklindeki atamalar tüm ruznamçelerde olduğu 

gibi incelenen ruznamçede de sık sık karşımıza çıkmaktadır. 

B. Te’bid Kadılık 

Te’bid kelimesi sözlükte ebedileştirme, sonsuzlaştırma, baki bırakma 

anlamlarına gelmektedir. İlmiyye mesleğindeyse kazanın kadıya ömür boyu tevcih 

edilmesini ifade etmektedir. Ruznamçelerde kazanın bir kişiye ömür boyu tevcih 

edildiği “ber-vech-i te’bid” şeklinde ifade edilmiştir.
208

 Bunun yanında bu atamalarda 

teka‘üd terimi de kullanılmaktaydı. Bu tabir görev yapan kişinin emekli olması ya da 

görevi yapamayacak duruma gelmesi sonucu kendisine verilen geliri ifade 

etmekteydi.
209

 Bu kelimenin eklenmesiyle ifade zaman zaman karşımıza “ber-vech-i 

te’bid ve teka‘üd” şeklinde çıkmaktadır. 
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Te’biden atamalar XVI. yüzyıldan itibaren ruznamçelere yansımaya başlamıştır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki her te’biden atama teka‘üd anlamına gelmemekteydi. 

Teka‘üd şeklindeki görevlendirmelerin hepsi ise te’biden atama olmaktadır.
210

 

Te’biden atamalara dair ilk örneğimiz Yörükan-ı Taraklıborlu kazasına aittir; 

“Yörükân-ı Taraklıborlu kazâsında ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan İsmâil fevt 

olmağın iki yüz akçe ile Araç kazâsından on sekiz ây infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub pîr 

ve ihtiyâr olmağla sezâvar-ı ‘âtıfet-i şehriyârî olan Mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ile 

gâyet-i şehrden müddet-i ‘örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

‘arz sadaka buyruldı.” 

Buradaki örneğimizde Yörükan-ı Taraklıborlu kazasına ber-vech-i te’bid atanan 

İsmail’in öldüğü bildirilmektedir. Onun yerine Araç kazasından Ahmed atanmıştır. Bu 

kayıt, te’biden tevcih edilen kazanın normal bir mansıb olarak tevcih edilebileceğini 

göstermektedir.
211

 

“Nusaybin kâdîsı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

müderrisînden ve evlâd-ı ‘ulemâdan mahall ve müstehak ve lâyık-ı ikrâm olan Mevlânâ 

Nasır-zâde Ahmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’l-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına.”
212

 

Yukarıda Nusaybin’le ilgili verilen kayıtta kazayı tasarruf eden Mehmed’in 

kazaya te’biden atanmadığı bellidir. Ancak Mehmed’in yerine göreve gelecek Nasır-

zâde Ahmed’in te’biden atandığı görülmektedir. Kayıtta Nasır-zade Ahmed’in vasıfları 

dikkati çekmekte ve kendisinin buna layık olduğuna dair ifadeler kullanılmaktadır. 

“Yılanlıca kâdîsı Abdülbaki şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Şehirköy 

kazâsından munfasıl olub pîr ve ihtiyâr olan Abdullah dâ‘îlerine kazâ-i mezbûr ber-

vech-i te’bîd tevcîh olunmak bâbında fermân-ı ‘âlî vârid olmağın gâyet-i merkûmeden 

mezbûr dâ‘îleri kazâ-i mezkûrı bâ-fermân-ı ‘âlî ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-‘arz sadaka.”
213
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Yılanlıca kazasıyla ilgili bu kayda göre Abdülbaki görevinden alınmış ve yerine 

Abdullah atanmıştır. Abdullah’ın kazaya te’biden atanmasıyla ilgili ferman olduğuna 

değinilmektedir. Burada te’bid ve teka‘üd kelimelerini bir arada görmekteyiz. 

Teka‘üden tevcihin sebeplerinden yeterli tecrübeye sahip olma “pir ve ihtiyar” 

kelimeleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bu atamadaki önemli hususlardan birisi kazada 

görev yapan kişiye te’biden bir tevcih söz konusu değilken yeni atanan kadının te’biden 

atanmasıdır. 

Bu bölümde vereceğimiz diğer örnekse Akka kazasıyla ilgilidir. Buna göre; 

“Akka kazâsından ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Ahmed şehr-i âtî gâyetinden 

ref‘ ve yeri Medine-i Şam’da müdderisînden Mühibiddin-zâde Mehmed Emin dâ‘îlerine 

erbâb-ı isti‘dâddan sezâvâr-ı ‘âtıfet-i şehriyâri olmağla gâyet-i merkûmeden ber-vech-i 

te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına.”
214

 

Kazada ber-vech-i te’bid mutasarrıf olan Ahmed’in görevine son verilmektedir. 

Ancak görevden alınma sebebine değinilmektedir. Onun yerine atanan Mehmed Emin 

de yine te’biden atanmaktadır. Bu kazaya üst üste iki te’biden atama gerçekleşmiştir. 

“Bor kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Ali’nin kazâ-i mezbûr 

ahâlîsinden mahzar ile dîvân-ı hümâyûna şukkâtı gelüb azlî ferman olmağın bâ-fermân-ı 

âlî ref‘…”
215

 

Bor kazasıyla ilgili bu kayıtta kazaya te’biden atanan Ali’nin divan-ı hümayun’a 

şikâyetinin geldiği görülmektedir. Kazaya te’biden atanan Ali görevden alınmıştır. 

Te’biden tevcih ömür boyu geçerli olmakla birlikte, kadıların bazı sebeplerle görevden 

alındığı durumlar da mevcuttur. 
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Ruznamçede Geçen Tebiden Tevcihler 

Kadı Adı Önceki Görev 

Yeri 

Önceki 

Yevmiyesi 

Yeni Görev 

Yeri 

Hüküm No 

Ahmed Molla Arab 

Medresesi 

- Ayasuluğ 2/3 

Ahmed Çerkeş  Ulak 2/6 

Himmet Gediz 300 Banaz 3/6 

Hüseyin Tırhala 499 Çankırı 4/9 

Ahmed Kula - İvrindi 4/17 

Ebubekir Boyabad 499 Hısn-ı Mansur 5/11 

Abdülkerim Safed 300 Perloganda 5/16 

Ahmed Kemal Efendi 

Medresesi 

40 Avine 6/2 

 

Süleyman Rize 200 Alaçam 6/10 

Abdurrahim-

zâde Mehmed 

Bergama - Ilıca-i Bergama 6/14 

Emin Ilıca-i Bergama - Ab-ı Safi 7/1 

Bayezid Gediz - Kayacık 7/10 

Ahmed Harput 499 Kalecik 7/12 

Hasan
216

 Trahya - Trahya 7/14 

Ali Keskin 200 Ula 7/15 

Ali
217

 Gönen-i 

Karesi-

Taraklıborlu 

400 Cide 9/2 

Kamış-zade e’s-

Seyyid İbrahim 

Hunad Hatun 

Medresesi 

- Kars-ı 

Zülkadriye 
9/5 

e’s-Seyyid 

Abdurrahim 

Kudüs-i Şerif  Cebele 9/15 

Abdurrahman Keşderesi 130 Şavşat ma‘a 

Tebek 
10/5 

Mustafa Koyulhisar - Meydan ma‘a 

Karakuş 
10/6 

Mustafa Arapgir - Lazkiyetü’l-

Arab 
10/7 

Ahmed Bor 300 Eflani-i Bolu 10/8 

Ahmed Yenice-i 

Taraklı 

- Yavebolu 10/12 

Hamza Hama 400 Giresun 10/13 

Ahmed Eğirdir 300 Araç 10/15 
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Nurullah
218

 Yenice-i Eflani - Yenice-i Eflani 11/4 

Tob-zâde 

Hüseyin 

Adana 499 Merzifon 11/7 

e’s-Seyyid 

Yahya 

Çemişgezek - Ergani 12/11 

 

e’l-Hacc 

Mahmud 

Kazâbâd 400 Esgüne 13/14 

Halil Karahisar-ı 

Şarki 

400 Devrek 18/1 

Mehmed Hısn-ı Mansur - Yüreğir 18/2 

Mehmed Çölabad 150 Söğüd 19/1 

Ramazan Ekin - Salmanlı 19/2 

Hacı Satılmış - Serkeş 21/8 

e’s-Seyyid 

Mehmed 

Bergama - Marmara 21/9 

Abdullah Şehirköy - Yılanlıca 21/10 

Abdülbaki Yılanca - Dirgine 21/12 

Mustafa Rumkale - Kahta ve Taşili 

ve Şure 
21/17 

Nasır-zâde 

Ahmed 

- - Nusaybin 22/3 

Receb Mesuli - İnsuyu 23/3 

Kanberak-

zâde(Kunburak)? 

Mustafa 

- - Palu 23/15 

Müfti-zâde 

Ahmed 

Eriha - Rumkale 25/1 

Mustafa Yerkesiği - Tatya? 25/4 

İbrahim Mihalıççık - Hisarönü 25/9 

Muharrem Küre-i Nuhas - Gediz 26/1 

e’l-Hacc Ömer Kemaleddin 

Medresesi 

40 Hasankeyf 26/2 

Ömer Eflani-i Bolu 150 Kızılbel 26/6 

Şükrullah Şeyhlü - Akyazı 26/9 

Ahmed Medine-i Şam - Humus 26/12 

Mehmed Baklan - Karaova ma‘a 

Bodrum 
26/16 

Mühibiddin-zâde 

Mehmed Emin 

Medine-i Şam - Akka 27/15 

e’s-Seyyid 

Mehmed 

Çal - Ezine-i Lazkiye 28/14 

Ali Taşabad - Gelingiras 29/14 

Abdülaziz Serulus - Üzümlü 30/3 
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Mustafa Fesleke ma‘a 

Kozak 

 Ilıca-i Saruhan 30/7 

Hüseyin Kastamonu 

Sorgunu 

- Hoşalay 30/11 

e’s-Seyyid 

Emrullah 

Aladağ 150 İlbeki 30/13 

 

Hüseyin Of - Göl 30/15 

Lütfullah Yerkesiği - Zeytun 30/16 

e’l-Hacc 

Mehmed 

Karayaka - Sonisa ma‘a 

…? 
31/1 

Hamid Bergama 400 Amasra 32/3 

Mahmud Beyrut 400 Şabanözü ma‘a 

Kurupazarı 
32/12 

Yağcı-zâde 

Mehmed 

- - Günyüzü 34/13 

Ahmed Gökçedağ - Sırt 34/15 

Mehmed Kavak 150 Kavak 35/3 

Hüseyin Gercanis - Manikderesi 36/12 

Ali Onikidivan - Çarşamba-i 

Bolu 
37/1 

Mehmed Gönye 150 Honaz 37/3 

e’l-Hacc 

Mustafa 

Merzifon 300 Ökse 37/8 

e’s-Seyyid 

Mehmed 

Şeyhlü 300 Yedidivan 41/3 

Süleyman Şarkipare - Karahisar-ı 

Behramşah 
41/4 

Abdülkadir Ana - Ana ma‘a Hit 41/15 

Zeynelabidin Kars-ı Erzurum 200 Koçhisar-ı 

Karaman 
42/6 

Siyami Ilgın - Çepni-i Çonkur 42/14 

Mehmed Salih Suğd 300 Anduğu 43/12 

e’l-Hacc 

Ebubekir 

Harput - Mazgird 44/3 

 

Aynacı-zâde 

Ataullah 

Karahisar-ı 

Sahib 

- Esgüne 44/5 

Mehmed Durağan - Daday 44/9 

Derviş Mehmed Zile - Kızılkaya 44/16 

Abdülhey Alaşehir 499 Gördek 45/15 

Ebubekir Simav 450 Kıreli 46/1 

e’s-Seyyid 

Abdurrahman 

Antalya - Kazâbâd 46/3 

e’s-Seyyid 

Ahmed 

Yılanlıca - Pavli-i Bolu 62/1 

Abdullah - - Köhneboz 62/4 

Ali Güvercinlik - Güvercinlik 63/1 
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Ali Zile  Akçay 63/5 

Hamal-zâde 

Ahmed 

Gölpazar-ı 

Bursa 

- Gölpazar-ı 

Bursa 
63/6 

Abdurrahman - - Göl 63/10 

Abdüsselam - - Efteni 63/11 

Abdurrahim - - Vakıf 64/6 

Mehmed Zehi - - Maarratu’n-

Numan 
64/9 

Ali - - Akçay 65/6 

Hasan - - Gökabad ma‘a 

Eskihisar 
65/8 

e’s-Seyyid 

Hüseyin 

Cebel-i Aclun - Cebel-i Aclun 66/7 

Süleyman - - Alaçam 66/18 

Kasım Çıska ma‘a 

Mefarikin 

- Çıska ma‘a 

Mefarikin 
67/4 

Ahmed - - Kalecik 67/6 

Abdülbaki Kastamonu 

Sorgunu 

- Kastamonu 

Sorgunu 
67/9 

e’l-Hacc 

Mahmud 

- - Gölpazar-ı 

Bolu 
67/11 

Ahmed - - Kalecik 68/6 

Abdurrahim Vakıf - Vakıf 68/20 

Mehmed Durağan - Durağan 69/16 

Receb - - Yarhisar 71/20 

Ahmed Araç - Araç 71/21 
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C. Maişet Kadılık 

 Maişet de ruznamçelerde karşımıza çıkan bir tevcih şeklidir. Bu tip atamaların 

çok fazla olduğunu söylemek mümkün değildir. Maişet şeklindeki tevcihlerin 

ruznamçelere yansıması XVII. yüzyılın ortalarına denk gelmektedir.
219

 Bu atamalar 

ruznamçelerde “sebe-i maişet”, “cihet-i maişet” ve “ber-vech-i maişet” ifadeleriyle yer 

almaktadır. Bizim incelediğimiz ruznamçedeyse maişet türü tevcihlerin tamamı “ber-

vech-i maişet” şeklinde ifade edilmiştir. 

 Maişet şeklinde tevcih herkese yapılmamaktadır. Maişet olarak tevcih alan 

kişilerin belli başlı bazı özellikleri dikkati çekmektedir. Kendisine maişet kaza tevcih 

edilen kadılar ruznamçelerde “eşrâf-ı kuzâtdan ve kudemâ-yı tarikden” gibi vasıflarla 

nitelenen; kadılık mesleğinde uzun süre mesai yapmış ve derece bakımından 

diğerlerinden yüksek kadılardır ve yeni bir göreve atanıncaya kadar geçim sıkıntısı 

yaşamamaları için bu şekilde görevlendirilmektedirler.
220

 Bu kadılardan geçim sıkıntısı 

yaşamayıp “pir ve ihtiyar” olarak nitelendirilen kişilere de maişet şeklinde kaza tevcih 

edildiği durumlar mevcuttur.
221

 

 Mevleviyyet denen büyük kadılıklarda görev yapmış ve mevleviyyet rütbesi 

kazanmış kadı ve müderrislere mevâli denmekteydi.
222

 Bu gruba da maişet şeklinde 

tevcihler yapılmaktadır. Bu kişiler ilmiyye sınıfının üst kısmını temsil etmektedir ve 

zaman zaman mansıb kazaların bu kişilere maişet şeklinde tevcih edildiği 

görülmektedir.
223

 Kendilerine maişet kaza tevcih edilen diğer gruplar ulema-zade olarak 

adlandırılan ulema çocukları ve devlet içerisinde diğer mesleklerde görev yapmakla 

müstehak olan kişilerdir.
224

 

 Maişet tevcihe dair Şorba kazasıyla ilgili ruznamçede geçen bir hüküm şöyledir: 

 “Şorba kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed şehr-i âtî 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Darende kazâsından kırk 

altı ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 
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Mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i ‘örfiyye ile 

ba‘de’l-‘arz sadaka buyruldı.”
225

 

 Bu atamada kendisine maişet kaza tevcih edilen Mehmed’in altı ay tevkitiyle 

görevden alındığı ve yerine Mahmud’un görevlendirildiği bildirilmektedir. Bu örnekte 

mevcut kadıya kaza maişet şeklinde tevcih edilmişken, kendisinden sonra gelecek kadı 

için böyle bir durum söz konusu değildir. 

 “Çal kâdîsı es-Seyyid Mehmed’in dîvân-ı hümâyûna şukkatı gelüb azlî fermân 

olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Tuzla kazâsından munfasıl olan Mevlânâ 

Mahmud dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin ber-vech-i ma‘îşet 

mutasarrıf olmak ricâsına.”
226

 

 Çal kazasıyla ilgili bu kayıtta, es-Seyyid Mehmed’in şikâyet edildiği ve azli için 

ferman çıkarıldığı bildirilmektedir. Onun yerine gelecek Mahmud’a kendi derecesinde 

bir görev verilene kadar bu kaza tevcih edilmiştir. Maişet tipi atamalarda ruznamçede 

sıkça karşımıza çıkan bir tabir “rütbesinde bir mansıb na’il oluncaya değin” dir. Bu 

ifade atanan kadıya kendine uygun bir görev verileceğini ancak o zamana kadar kazanın 

bu kişiye tevcih edildiğini ifade etmektedir. 

 Bu bölümde vereceğimiz son kayıt Germeği kazasıyla ilgilidir. Buna göre; 

 “Germeği kadası es-Seyyid Mustafa şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri 

Beyşehir kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı ihsân ve 

lâyık-ı ikrâm olan Mevlânâ Şeyh Makbul dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il 

oluncaya değin ber-vech-i ma‘işet mutasarrıf olmak ricâsına.”
227

 

 Bu kayıt bize maişet kaza tevcih edilen kişilerin vasıflarıyla ilgili bilgi vermesi 

açısından önemlidir. Kazaya atanan Şeyh Makbul “eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan 

sezâvâr-ı ihsân ve lâyık-ı ikrâm” gibi ifadelerle nitelenmektedir. 

Yukarıda verdiğimiz örnekler gibi birçok kayıt incelenen ruznamçede mevcuttur. 

Burada dikkati çeken husus hatrı sayılır miktarda kadının rütbesinde bir atama 

                                                           
225

 MA, AKR, 442/7, s. 19. 
226

 MA, AKR, 442/7, s. 25. 
227

 MA, AKR, 442/7, s. 30. 



52 
 

beklemesidir. Bu durum ruznamçenin tutulduğu dönemde bir yığılmaya işaret etmesi 

bakımından önemlidir. 

 

Maişet kazanın, bir kazaya atanan kişilere verildiği örnekler de vardır. Bu tip 

atamalarda kadıya yeni atandığı yerde göreve başlayana kadar bir kaza maişet olarak 

tevcih edilmektedir. Diğer kazayı tasarruf zamânı geldiğinde ise maişet olarak 

tasarrufunda bulunan kaza ruznamçedeki örneklerde ilhak edilerek yine kadının 

tasarrufuna bırakılmaktadır.
228

 

 

 

Ruznamçedeki Maişet Şeklindeki Tevcihler 

Kadı Adı Eski Görev Yeri Yeni Görev Yeri Hüküm 

No 

Mehmed Emin Harput Kahta ve Taşili ve 

Sevde 

4/6 

Şeyh Mehmed Taşköprü Yörükân-ı Araç 5/17 

Ali Gönen-i Karesi Taraklıborlu 9/2 

Abdülhay Küre-i Nuhas İnegöl-i Aydın 10/1 

e’s-Seyyid Hüseyin Kestel Zamantı ve İncesu 14/3 

Halil Karahisar-ı Şarki Kavak 14/4 

Abdülkadir Keşderesi Bolman(Bolaman) 

ilhakıyla Keşderesi 

 

18/15 

Mahmud Tuzla Çal 24/3 

e’s-Seyyid Mehmed Yunus Bey 

Medresesi 

Karıpazarı 26/3 

Şeyh Makbul Beyşehir Germeği 30/2 

Yusuf Ayyariyye Medresesi Adilcevaz 30/5 

Şeyh-zâde Hasan - Karayaka 30/17 

e’s-Seyyid Mehmed 

el-Kadiri 

Van Nizip 30/18 

Ali Kestel Amasya-i Aydın 31/2 

Mahmud - Karışözü 31/3 

Ali Halep Şeyh ma‘a Amik 31/4 

Mehmed Amasya Daday 31/6 

e’l-Hacc Ömer Ruha Boyalı 34/10 

e’s-Seyyid Trablusşam Şugur 35/9 
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Hibetullah 

Mücteba-zâde 

Ahmed 

Karahisar-ı Sahib Giresun 36/11 

Ali Bor Gördek 37/2 

e’s-Seyyid 

Muharrem 

Tırhala Baş Gelembe 38/1 

Yahya Sivas Şehabettin 38/7 

Ali Yeniil Bigadiç 38/8 

Kısa Ahmed Sivas Kilmigad 38/9 

Ataullah Karahisar-ı Sahib Kurupazarı ma‘a 

Karahisar-ı Naallu 

39/8 

Rahmetullah Elmalı Sarıçayır 41/2 

Abdülaziz Ezine-i Kazdağ Akçaşehir-i Bolu 41/5 

Beynu-zâde Mehmed Kestel Manavgat 41/6 

Abdi Yeniil Bakraz(Bakras) 43/3 

Mustafa Ezine Seferihisar-ı 

Günyüzü 

43/13 

e’s-Seyyid Ahmed Kilis Kalecik Keskini 45/9 

Ebubekir Uşak Mandalyat 47/8 
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D. Arpalık 

 Arpalık devlet memurlarına maaşlarına ilave olarak verilen gelir anlamına 

geldiği gibi memurların emekli olduktan sonra geçimlerini sağlamaları için verilen 

geliri de ifade etmekteydi.
229

 Arpalık uygulamasının tam anlamıyla ne zaman ortaya 

çıktığı belli olmamakla birlikte uygulamanın XVI. yüzyıldan itibaren arttığı 

bilinmektedir.
230

 Ulemaya arpalık tevcihinin XVI. yüzyılın ilk dönemlerinde başladığı 

söylenebilir. Ulemadan kişilere arpalık kazanın dışında bazı timarların verildiği de 

olmuştur. Ancak bunların sayısının pek fazla olduğunu söylemek mümkün değildir. A. 

Refik Gür devletin arpalığa tahsis ettiği gelirlerin çoğunun ilmiyye mensuplarına 

verildiğini belirtmektedir.
231

 

 Kendisine arpalık verilen kadılar atandıkları kazalara gitmezlerdi. Kendilerinin 

yerine buraya naib göndermekteydiler. Bu kişilereyse “arpalık naibi” ismi 

verilmekteydi.
232

 Yani kadılar kendilerine arpalık verilen kazaları naibler eliyle tasarruf 

etmekteydi. Kazasker ruznamçelerine arpalık kayıtlarının yansımasıysa XVII. yüzyıl 

başından itibarendir. Zaman zaman arpalık adı verilen kazaların normal bir mansıb 

kazaya çevrildiği de gözlenmektedir.
233

 

 İncelenen ruznamçede arpalık şeklindeki tevcihlerin tamamı bir mağduriyeti 

ifade etmektedir. Buna göre kazaya muvakkaten atanan kişi, kendi sırası gelmeden 

kazanın başkasına arpalık şeklinde tevcih olunmasıyla mağdur olmuştur. Ruznamçede 

Niğde kazasıyla ilgili bir kaydı incelediğimizde; 

 “Niğde kâdîsı Mesud’un müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri kaz‘asker-i sâbık zamânında muvakkaten Beypazarı kâdîsı olub 

zikr olunan Beypazarı kazâsı fermân ile âhere arpalık olmağla mağdur olan Mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ile ba’de hulûli’l-tevkît müddet-i ‘örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-‘arz sadaka buyruldı.”
234
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Bu kayda göre Ahmed Beypazarı kazasına muvakkaten atanmıştır. Ancak 

Ahmed kazaya gelmeden kaza başka birine arpalık olarak tevcih edilmiştir. Bu durum 

üzerine mağduriyet yaşayan Ahmed’e Niğde kazası tevcih olunmuştur. 

Burada vereceğimiz bir diğer kayıt Denizli kazasıyla ilgilidir. Bu kayda göre; 

“İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıfın üzerinden 

tevcîh-i menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın. Denizli kâdîsı es-Seyyid Ahmed sene-i 

mezbûre rebi‘ü’l-evveli gurresinden müddet-i ‘örfiyyesini tamâmını tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Aksaray kâdîsı olub dört ay tasarrufdan sonra 

fermân-ı âlî ile âhere arpalık olmağla sıfrü’l-yed kalan es-Seyyid Hacı İbrahim misli ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i ‘örfiyye ile ba‘de’l-‘arz sadaka buyruldı.”
235

 

Bu kayda göre Denizli kadısı Ahmed’in müddet-i örfiyyesini tamamladıktan 

sonra kazadan ayrılması kararlaştırılmıştır. Onun yerine gelecek isim Aksaray 

kadısıyken kaza başkasına arpalık olarak tevcih edilen ve “sıfrü’l-yed” kalan Hacı 

İbrahim’dir. Burada sıfrü’l-yed kavramına değinmek gerekir. Mağdur kadılar için 

“mağdur” kelimesi kullanıldığı gibi “sıfrü’l-yed” tabiri de kullanılırdı. Bu tabir “eli boş 

kalmak” anlamına gelmektedir. Bu kelimeyle anlatılmak istenen kadının gelirsiz 

kalmasıdır. Mağdur durumda bulunan Hacı İbrahim’e Denizli kadılığı tevcih edilmiştir. 

İncelenen ruznamçede 10 adet arpalık tabirinin geçtiği atama kaydı vardır. 

Ancak bunların hiçbirinde bir kazanın kadıya arpalık olarak verilmesi söz konusu 

değildir. Yapılan 10 atamanın tamamı kazası başkasına arpalık olarak tevcih edilen 

kadıların mağduriyetini gidermeye yöneliktir. 

E. Muvakkaten Atama ve Tevkit 

Bu bölümde bir atama şekli olarak kabul edilen “muvakkaten atama” ile 

kadıların görev süreleriyle ilgili bir kavram olarak kabul edilen “tevkit” beraber 

değerlendirilecektir. Çünkü bu iki kavram birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Tevkitle atanan 

kadıya muvakkit, muvakkit atama işlemineyse muvakkaten atama denmektedir. 

Muvakkaten kelimesi “az bir zaman süresince, geçici” olarak anlamına 

gelmektedir. Muvakkaten kelimesi kazasker atama ruznamçelerinde bir atama şekli 
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olarak yer almaktadır. Bu şekilde görevlendirilen kadılara da muvakkit 

denilmekteydi.
236

 

 Muvakkit atamalarının ne zaman başladığına dair iki farklı görüşün 

mevcudiyetinden bahsetmek mümkündür. Yasemin Beyazıt’a göre muvakkaten 

atamalar 1653’de yayınlanan bir hatt-ı hümayunla başlamış, bu hatt-ı hümayun 

muvakkaten atamaların temeli olmuştur. Beyazıt bu hatt-ı hümayunu Naima 

Tarihi’nden almıştır.
237

 Ercan Alan ise Beyazıt’ın bu iddiasının hatt-ı hümayunun yanlış 

bir yorumu olduğunu belirtmiştir. Alan, 1581 tarihine ait bir muvakkaten atama kaydı 

bulmuş ve bu kayda tezinin içerisinde yer vermiştir.
238

 Bu itibarla biz de ilk muvakkaten 

atamanın 1581’de yapıldığı görüşünü kabul etmekteyiz. 

Muvakkaten atama kaza için bekleyen birden çok kişi olması sonucu kazaya 

atanacak kişilerin sıraya konularak atanmasını ifade etmektedir.
239

 Beyazıt bahsi geçen 

hatt-ı hümayunla kazaskerlerden görev süresinin bitmesine dört ay kalan kadının yerine 

yeni bir atama yapılmasının istendiğini de belirtmiştir.
240

 Kazalara muvakkaten atanacak 

kişilerin sıraya konulmasıyla, oluşabilecek karışıklıkların önüne geçilmeye 

çalışılmıştır.
241

 

Muvakkaten atamalar 1581 yılında başlamakla beraber XVII. yüzyıl ortalarında 

yoğunlaşmıştır.
242

 Özellikle XVII. yüzyıl ortalarında muvakkaten atamaların sayısının 

artması görev bekleyen kadı sayısının artmasıyla ilintilidir. Bu uygulama sayesinde 

devlet hem atama bekleyen kadıları belirli bir sisteme göre sıralamaya tabi tutmuş hem 

de kazaya sırasıyla atanacak kişileri belirlemiştir.
243

 

Tevkit kelimesi kazasker ruznamçelerinde sıkça kullanılan bir tabirdir. Tevkit 

kelimesi sözlüklerde vakti, saati belli etme anlamına gelmektedir.
244

 Tevkit 

ruznamçelerde iki kadı arasındaki görev değişim sürecini ifade etmektedir. Bu süre 
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kazayı tasarruf eden kadının süresinin ne zaman biteceğini ve yerine gelecek kadının ne 

zaman göreve başlayacağını ifade etmektedir.
245

  

Tevkit terimine kaza tevcih sisteminde XVI. yüzyılın son çeyreğinde ilk olarak 

rastlanmakla birlikte, XVI. yüzyılın son çeyreğinden XVII. yüzyılın sonuna kadar 

devam eden süreçte, değişik şekil ve sürelerde tevkit uygulamasının devam ettiği 

görülmektedir.
246

 Tevkit XVII. yüzyılda artık atama sisteminde kullanılan bir prosedür 

haline gelmiştir
247

. 

Göreve ne zaman başlanacağını ifade eden tevkit ruznamçelerde karşımıza 

“gurresinden mutasarrıf olmak üzere”, “gurre-i recebe tevkitle”, “üç ay tevkitle” gibi 

formlarda çıkmaktadır.
248

 

XVII. yüzyılda tevkit süresinin kısaltılması hakkında çıkarılan bir ferman 1064 

(1653) tarihli olup özetle, bir kadının müddetinin bitmesine dört ay kala müstehak birine 

bu kadarlık tevkitle kazanın tevcih edilmesini ve daha fazlasına müsaade edilmemesini 

istemektedir.
249

 

Tevkîtin görev süresinden azalma veya artış yapmadığı, mevcut kadının görev 

süresinin ne kadar kaldığını ve yerine gelecek kişinin ne zaman göreve başlayacağını 

bildirmek için yapılan bir uygulama olduğu bilinmektedir. Ancak daha ilk olarak 

kullanılmaya başlandığı XVI. yüzyıldan itibaren tevkît işleminin suistimal edildiği ve 

zaman zaman görevin kısaltılması yönünde kullanıldığı görülmektedir ve bu durum da 

uygulama hakkında eleştiriler doğurmuştur.
250

 Zaman zaman bazı kadıların tevkite 

riayet etmeden erken göreve başlamaya çalıştıkları da olmaktaydı.
251

 

Muvakkaten atama ve tevkitle ilgili vereceğimiz Pırnaz kazasına ait kayıt şu 

şekildedir; 

“Pırnaz kâdîsı Hüseyin şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

kırk akçe ile İstanbul’da Hızır Bey Medresesi’nden seksen dört ay infisâl ve on altı ay 
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âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan Mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî 

yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i ‘örfiyye ile ba‘de’l-‘arz.”
252

 

Bu kayıt 1099 senesinin zilkade ayına aittir. Bu kayda göre Pırnaz kadısı 

Hüseyin zilhicce ayının sonundan itibaren 6 ay görev yapacak ve görevi sona erecektir. 

Onun yerine kazada Ahmed görev yapmaya başlayacaktır. Burada kazayı tasarruf 

sırasına Ahmed koyulmaktadır ve Ahmed kazanın muvakkiti olmaktadır. Buna göre 

Ahmed kazaya altı ay tevkitle atanmıştır. Bu durum Ahmed’in atamasında da belirtilmiş 

ve altı ay tevkite atıf yapılarak “tevkit-i mezbûr” ifadesi kullanılmıştır. 

Finike kazasıyla ilgili bir kayıt ise şu şekildedir; 

“Mutasarrıfın üzerinden tevcîh-i menâsıba fermân vârid olmağın. Finike kâdîsı 

Süleyman gurre-i mezbûreden müddet-i ‘örfiyyesi tamâmına değin tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Sadi Efendi Medresesi’nden yirmi üç ay 

infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan Mevlânâ 

Abdullah dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i ‘örfiyye ile 

ba‘de’l-‘arz sadaka buyruldı.”
253

 

1100 senesinin Muharrem ayına ait bu kayda göre Süleyman Muharrem ayının 

ilk gününden müddet-i örfiyyesini tamamlayana kadar görevde kalacak ve ayrılacaktır 

yerineyse Abdullah gelecektir. Bu atamayla Abdullah kazanın muvakkiti olmaktadır. 

Burada Süleyman’ın müddet-i örfiyyesini tamamladıktan sonra ayrılması, muvakkaten 

atamaların kadının görevinin kısalması anlamına gelmediğine işaret etmektedir. Kayıtta 

Süleyman’ın ne kadar sürede görevde kalacağı belirtilmezken, atamanın yapıldığı 

tarihten Süleyman’ın görevden ayrılacağı tarihe kadarki süre yine “tevkît-i mezbûr” 

tabiriyle ifade edilmiştir.  

Burada vereceğimiz bir diğer kayıt ise Nusaybin kazasına aittir; 

“Nusaybin kâdîsı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

müderrisînden ve evlâd-ı ‘ulemâdan mahall ve müstehak ve lâyık-ı ikrâm olan Mevlânâ 
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Nasır-zâde Ahmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’l-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına.”
254

 

Bu kayda göre Nusaybin kadısı Mehmed gelecek aydan itibaren 6 ay görev 

yapacak ve daha sonra süresi sona erecektir. Onun yerine 6 ay tevkit ile Nasır-zade 

Ahmed gelecektir. Tevkit süresinin bitişi “ba‘de hulûli’l-tevkît” ibaresiyle karşımıza 

çıkmaktadır. Bu tabir muvakkaten atamalarda sık sık kullanılan bir tabirdir. Tevkit 

süresinin bitişiyle yeni kadının görevinin başlayacağını ifade etmektedir. Bu atamada 

dikkat çeken bir diğer husus kazanın Ahmed’e te’biden tevcih edilmesidir. Ahmed’in 

evlad-ı ulemadan olması da dikkati çekmektedir. Evlad-ı ulema te’biden atama yapılan 

gruplardan bir tanesidir. 
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V. BÖLÜM 

Kadıların Görev Süreleriyle İlgili Kavramlar 

Kadıların görev süreleriyle ilgili bir dizi kavram bulunmaktadır. Bu kavramlar 

sık olarak karşımıza kazasker ruznamçelerinde çıkmaktadır. Kadıların görev süreleriyle 

ilgili kavramlar, bu başlık altında incelediğimiz ruznamçeden örnekler verilerek 

açıklanmaya ve değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

A. Müddet-i Örfiyye 

Müddet-i örfiyye kavramı ilmiyye mesleğinde bir kişinin görev süresini 

belirtmektedir. Bu süre ilmiyye mesleğinin içerisinde bulunduğu koşullar göz önüne 

alınarak padişah tarafından belirlenmekteydi.
255

 Bu süreye örfi müddet denilmesinin 

sebebi padişahın emriyle tespit edilmesidir.
256

 İlmiyye mesleği içerisinde istihdam 

edilmeyi bekleyen kişiler arttıkça sürenin kısaldığı gözlenmektedir. 

Müddet-i örfiyyenin zamanla değişmesi sonucunda süresi hakkında değişik 

görüşler ileri atılmıştır. Uzunçarşılı’ya göre kaza kadılarının görev süreleri yirmi aydır. 

XVI. yüzyıl ortalarında müddet-i örfiyyenin iki sene olduğunu belirten Uzunçarşılı, 

XVIII. yüzyıl itibarıyla kadıların görev süresinin dört ay kısaltılarak yirmi aya 

indirildiğini ifade etmektedir. Uzunçarşılı infisal süresiniyse iki sene olarak 

belirtmektedir.
257

 İlber Ortaylı mevleviyet kadılarının görev sürelerini on iki ay, kaza 

kadılarının görev süresininse yirmi ay olduğunu belirtmektedir. Ancak bu süreye her 

zaman uyulmadığını ve bunun bazı sorunlar meydana getirdiğine de değinmiştir.
258
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İnalcık müddet-i örfiyyenin 1597’den önce üç sene olduğunu belirtmektedir. Sonraları 

bu sürenin önce iki yıla daha sonra da yirmi aya düşürüldüğünü belirtmektedir. XVIII. 

yüzyılın ikinci yarısındaysa sürenin on sekiz aya düştüğünü ifade etmektedir.
259

 Rumeli 

kazaskerliği üzerine doktora tez çalışması yapan Ercan Alan, 17. yüzyılda örfi müddetin 

20 ay olduğunu tespit etmiştir.
260

 XVI. yüzyıl için Anadolu’daki kadıların görev süreleri 

hakkında 934 tarihli bir defterden bilgi edinilebilmektedir. Bu defterde kayıtlı 211 

kadıdan 14’ü 4 ile 12 yıl arasında, 29’u ise 2 ile 3 yıl arasında görevde kalmıştır. 

Diğerleri ise 2 ile 3 yıl arasında görevde bulunmuştur.
261

 Bu yüzyılda Rumeli kazaları 

için böyle bir kayıt söz konusu değildir.
262

 

İlmiyye mensupları bazı sebeplerle azledilebilmekteydi. Bunun sonucunda 

müddet-i örfiyyesini tamamlayamayan kişi kalan süresinden de feragat etmiş sayılırdı. 

Ancak haksız yere azledildiğini belirten ve bunu ispatlayan kişiler yeniden görevlerine 

dönebilmekte ve kalan vakitlerini tasarruf edebilmekteydiler. Bu kişilere belgelerin 

diliyle “bakiyye-i müddetleri”ni tasarruf etmeleri için mansıbları yeniden verilmekte ve 

bu işleme “tekmil-i müddet-i örfiyye” denilmekteydi.
263

 

İncelenen ruznamçede müddet-i örfiyye tespitine dair birçok örnek verilebilir. 

Biz burada Karaisalı kazası üzerinden gitmeyi tercih edeceğiz. Karaisalı kazasıyla ilgili 

kayıtlar şu şekildedir: 

“Karaisalı kâdîsı Hüseyin sene-i sâbıka zi’l-ka‘desi gurresinden on altı ay 

müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri mukaddemâ Akka kâdısı olub 

zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla mağdûr olan Mevlânâ es-Seyyid 

Hüseyin dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i ‘örfiyye ile ba‘de’l-‘arz sadaka 

buyruldı.”
264
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“Karaisalı kâdîsı es-Seyyid Hüseyin’in müddet-i ‘örfiyyesine dört ay zamm 

olunub kazâ-i mezbûrı sene-i merkûme rebi‘ü’l-evveli gurresinden tekmîl-i seneteyn 

idince tasarrufdan sonra muvakkiti Rahmi Mustafa mytasarrıf olmak ricâsına.”
265

 

Ruznamçede geçen ilk kayıt 1101 senesine aittir. Bu kayda göre Hüseyin 1099 

senesi zilkadesinden başlamak üzere 16 ay tasarrufta bulunacak daha sonra da kazayı 

es-Seyyid Hüseyin tasarruf etmeye başlayacaktır. Bu kayda göre es-Seyyid Hüseyin 

kazayı tasarrufa 1 Rebiülevvel 1101’de başlayacaktır.  

1101 senesine ait ikinci kayıtta es-Seyyid Hüseyin’in 1 R.evvel 1101’den 

itibaren kazayı devralacağı bildirilmektedir. İlk kayıtta ve ikinci kayıtta es-Seyyid 

Hüseyin’in kazaya müddet-i örfiyyeyle atandığı belirtilmiştir. İkinci kayıtta es-Seyyid 

Hüseyin’in müddeti örfiyyesine 4 ay eklenerek görev süresi 2 sene yani 24 aya 

çıkarılmıştır. Buradan es-seyyid Hüseyin için belirlenen müddet-i örfiyyenin 20 ay 

olduğu kolayca tespit edilebilmektedir. Müddet-i örfiyyenin 20 ay olduğuna dair 

ruznamçede değişik zamanlardan değişik kadılarla ilgili örnekler mevcuttur. Ancak 

Karaisalı kazasıyla ilgili bu örnek yeterli görülmüştür. 

B. Tenciz  

Tenciz sözlükte sona erdirme, sonuç anlamlarına gelmektedir.
266

 Kadı 

atamalarındaysa kazaya belirli bir süre için atanan kadının herhangi bir sebeple 

görevinin sonlandırılmasını ve yerine bekleyen kadının yani muvakkitinin atanmasını 

ifade etmektedir.
267

 Tenciz uygulaması esas olarak görevde bir kısaltma olup yeni 

atanan kadının leyhine bir durumdur.
268

 

Tenciz uygulamasının ilk örneklerine XVII. yüzyılın başında rastlanmıştır ve bu 

yüzyıl boyunca pek sık olmamakla beraber uygulanmıştır. Uygulamanın esas olarak 

yaygınlaşması ise XVIII. yüzyıla denk gelmektedir.
269

 

Defterdeki kayıtlar incelendiğinde “tenciz veya müncizen” ifadelerinde sadece 

iki kayıtta tesadüf edilebilmiştir. Bu kayıtlardan biri Milas kazasıyla ilgili olup 1100 

senesinin şevval ayına aittir. Kayıt şu şekildedir; 
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“Milas kâdîsı Hasan’ın cemm-i gafîr şukkâtı gelüb sû-i hâlî ihbâr itmeriyle 

muntasıf-ı şehr-i mezbûrdan ref‘ ve yeri muvakkiti olan Mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine 

tencîz olunub muntasıf-ı merkûmeden müddet-i ‘örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına.”
270

 

Bu kayda göre Milas kadısı Hasan’ın kötü davranışları bildirilmiş ve kendisi 

şevval aynın ortasından itibaren görevden alınmıştır. Onun yerine kazanın muvakkiti 

Mehmed müddet-i örfiyye ile görevlendirilmiştir. 

Gedegara kazasıyla ilgili 1101 cemaziye’l-evvel tarihli kayıt şu şekildedir; 

“Gedegara kâdîsı Ali’nin şukkâtı gelüb sû-i hâli ihbâr itmekle şehr-i âtî 

gâyetinden ref ve muvakkiti Şeyh Mehmed dahî te’hîr olunub yeri yevmî iki yüz akçe 

ile Kazabad muvakkiti olub kable’t-tasarruf âhere virilmekle mağdûr olan Mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ancak on beş ay tamâmına değin mutasarrıf olub 

ba‘dehu muvakkiti mezkûr Şeyh Mehmed tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak 

ricâsına.”
271

 

Bu kayıtta Gedegara kadısı Ali’nin kötü halinin ihbar edildiği belirtilerek yerine 

muvakkiti Şeyh Mehmed’in değil Ahmed’in atanması kararlaştırılmıştır. Şeyh 

Mehmed’inse kazada Ahmed’den sonra göreve başlayacağı belirtiliyor. Burada tabir-i 

caizse araya muvakkit alınıyor. Ancak bu durumun sebebi de kayıtta belirtiliyor. 

Ahmed’in Kazabad’a yapılan atamasında mağdur olduğu belirtiliyor. Bu kaydın 

öncesine gittiğimizde Ali’nin 1099 zilkade ayında kazaya ataması yapılmaktadır.
272

 

Ancak göreve başlama tarihi aynı ay değildir. Kendisinden önceki kadı Hüseyin’in 

müddetini doldurmasından sonra göreve başlayacağı belirtilmektedir. Ali kazaya 

müddet-i örfiyyeyle atanmıştır. Ancak görev süresini dolduramadığı ve süresinin 

kısaltıldığı açıktır. Arkasından kazanın muvakkiti Şeyh Mehmed’in ataması bir 

ertelenerek araya Ahmed alınmıştır. 
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C. İbka 

İbka sözlükte baki, daim, sürekli kılma anlamına gelmektedir.
273

 İbka kazasker 

ruznamçelerinde kadıların mevcut görevlerine devam etmelerini yahut görev 

yerlerinden mazul olunmuşlarsa o kazaya geri dönüp göreve devam etmelerini ifade 

etmektedir.
274

 

 İbka esas olarak haksız yere görevinden alınan kişinin görevine iade edilmesidir. 

Burada önemle üzerinde durulması gereken konu ibkaya sebep olan durumlardır.
275

 

Vefat ettiği sanılan ancak sonradan vefat etmediği anlaşılan kadılar, yerine başkası tayin 

edilip de zamânı kısaltılarak mağdur edildiği anlaşılan kadılar, hakkında sahte şikâyetler 

ve arzlar sunulan kadılar veya görevden feragat ettiği ileri sürülerek kazası başkasına 

tevcih edilip de aksi ortaya çıkan ve önemli bir vazifeyi yerine getiren kadıların durumu 

ibka şeklindeki görevlendirmenin konusunu teşkil etmekteydi. İbka ruznamçelerde 

başından beri varolan bir durumdur.
276

 

 İbka kayıtları görev sürelerinin uzatılmasına dair med kayıtlarında, daha önce 

kazaya muvakkaten atanan kadıların fiilî olarak göreve başlama kayıtlarında ve 

muvakkaten atamalarda görülmektedir.
277

 

 İbka kayıtlarının farklı bir başlık altında ele alındığı defterlerde dikkat çeken 

hususlardandır. Bu tip kayıtlarda kazaskerler daha ziyade kendisinden önce yapılan 

atamalara atıfta bulunmaktadır. Eski kazasker zamânında yapılan tevcihler sebebiyle 

mağdur olan kadıların ibka tipi görevlendirmelerle mağduriyetleri giderilmeye 

çalışılmıştır.
278

  

 İncelenen defterde de ibka kayıtları ayrı başlık halinde ele alınmıştır. 

Defterimizin ikinci bölümünü oluşturan sayfaların başında şu ibareye rastlanmaktadır: 

“el-kasr ve’l-med ve’l-ibkâ fî cemâziye’l-evvel li-seneti tis‘a tis‘in ve elf”
279

. 

Anlaşılacağı üzere ibka kayıtları deftede ayrı bir bölümde toplanmaktadır. 
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 İncelenen ruznamçede ibka kayıtlarının oldukça fazla olduğu dikkati 

çekmektedir. Bayramiç kazasına dair bir kayıtta; 

“Bayramiç kâdîsı Ahmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri kaz‘asker-i sâbık 

zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan Mevlânâ Cafer 

Sadık dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i merkûmeden ancak on sekiz ay mutasarrıf olmak 

ricâsına.”
280

 

 Bu kayda göre Bayramiç kadısı Ahmed’in görev süresi 1099 senesi 

cemaziyelevvelinde sona erecektir. Onun yerineyse eski kazasker zamânında atanan ve 

bu durum ruznamçede “yazılmış ve kaydedilmiş”
281

 olan Cafer Sadık kazayı tasarruf 

edecektir. Cafer Sadık’ın kazanın muvakkiti olduğu açık bir bilgildir. 

 İbka kayıtlarının özelliklerinden birisi mağduriyetlerle ilgili kayıtlar olmasıdır. 

Bu duruma yukarda değinilmişti. Defterde geçen bir kayıt üzerinden gidersek; 

 “Gölpazar-ı Bursa kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken âhere tevcîh 

olunmağla mağdûr olan Mevlânâ Hamal-zâde Ahmed dâ‘îlerine pîr ve ihtiyâr olmağla 

ibkâ olunub ber-vech-i mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-‘arz sadaka.”
282

 

 Gölpazar-ı Bursa kazasına te’biden atanan Ahmed’in üzerine başka kadı 

atanmasıyla Ahmed mağdur olmuştur. Bu kayıtta Ahmed’in mağduriyetine atıf 

yapılarak kendisine kazanın tekrar te’biden tevcih edilmesine karar verilmiştir. 

 İbkayla ilgili bir diğer kayıda bakacak olursak; 

 “Kestel kâdîsı Osman iki ay tasarrufdan sonra fevt oldu deyu hilâf-ı inhâ ile 

kaz‘asker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr müddet-i ‘örfiyye ile es-Seyyid Hüseyin’e 

tevcîh olunmağla mezbûr Osman mağdûr olduğundan gayri hüsn-i sülûkına kazâ-i 

mezbûr ahâlîsinden mahzar gelmekle mezbûr es-Seyyid Hüseyin şehr-i mezbûr 
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gâyetinden ref‘ ve yeri mezbûr Osman dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden 

bakiyye-i müddeti olan on sekiz ay zamânını mutasarrıf olmak ricâsına.”
283

 

 Bu kayıtta Kestel kadısı Osman’ın ölmediği halde, eski kazasker zamânında 

öldüğü gerekçesiyle yerine başka kadı atandığı bildirilmektedir. Ancak Osman’ın 

ölmediği anlaşılmış, kaza ahalisinden kendisinin iyi hali bildirilmiş ve mağduriyetinin 

giderilmesi için Osman kazaya on sekiz ay süreyle tekrar atanmıştır.  

D. Zamm 

Zamm kelimesi sözlükte artırma, katma, ekleme anlamlarına gelmektedir. 

Kadıların XVII. yüzyıl için örfi müddeti 20 aydır. Ancak bu süreyi kısaltan ya da uzatan 

bazı etkenler vardır. Bunlardan en önemlisi zamm’dır. Zamm; terim olarak çoğunlukla, 

kadıların görev sürelerinin uzatılmasını, bazen de kazalarına ilhak olunan köy, kasaba 

ve kazaları ifade etmek için kullanılmaktadır.
284

 

Şunu belirtmek gerekir ki her kadının süresine ilave yapılmamaktaydı. Bu 

kadıların önemli bir hizmeti yerine getirmesi, ilim sahibi ve iyi hal üzere olması gibi 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bazen de herhangi bir sebeple zamânı alınan; 

ancak önemli hizmetleri de ifa eden kadılara hem mağduriyetini gidermek için hem de 

hizmetinden ötürü zamm yapılırdı.
285

 

Bucura kazasıyla ilgili bir kayıta göre; 

“Bucura kâdîsı Lütfullah’ın hüsn-i sülûkına binâ’en üç ay zamm olunub merkum 

dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı sene-i âtiyye cemâziye’l-evveli gâyetine değin tasarrufdan sonra 

muvakkiti Mehmed mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-‘arz sadaka.”
286

 

Bucura kazasında görev yapan Lütfullah’ın iyi haline binaen görev süresine üç 

ay daha zamm olunmuştur. 

Vereceğimiz bir diğer kayıt ise muvakkit atamasına dairdir; 

“Gölhisar-ı Hamid kâdîsı Hüseyin’in müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın 

gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh 
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olunmağla muvakkiti olan Mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ibkâ ve müddetine iki ay dahî 

zamm olunub ba‘de hulûli’l-tevkît yirmi iki ay tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına.”
287

 

Bu atama hem bir ibka kaydı hem de zamm kaydı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kaza, muvakkiti Ahmed’e ibka olunmuştur. Esas olarak Ahmed’in göreve fiili olarak 

başlayacağı süre belirtilmiş arkasındansa Ahmed’in süresine iki ay eklenerek görev 

süresi yirmi iki aya çıkarılmıştır. Burada Ahmed’e neden böyle bir süre verildiği 

anlaşılamamaktadır. Ancak kaza ile ilgili 1099 Receb ayına ait kayıtta Ahmed’in dokuz 

ay mağduriyetinden bahsedilmektedir.
288

 Bu iki ay zammın bu mağduriyete istinaden 

olması muhtemeldir.  

 

 

VI. BÖLÜM 

Kadıların Görevlerinin Sona Ermesi ve Sebepleri 

Kadıların görev sürelerinin sona ermesinin çeşitli sebepleri olabilmektedir. 

Yasemin Beyazıt bu sebepleri azil, feragat, müddetin sona ermesi, tebdil ve vefat olarak 

sınıflandırmıştır.
289

 Ercan Alan bu sebepleri daha detaylı olarak incelemiş ve on altı 

başlık halinde detaylı olarak ele almıştır.
290

 Biz de bu tespitler ışığında incelediğimiz 

ruznamçedeki sebepleri ve örnekleri ortaya koymaya çalışacağız. 

Kadıların görevlerinin sona ermesinde en belirgin etmen örfi müddetlerinin sona 

ermesidir. Klasik mansıb tevcihlerinde kadılar müddet-i örfiyye ile kazaya 

atanmaktaydı. Kadılar müddetlerin bitiminde ya da müddetlerinin bitimine birkaç ay 

kala tevkitle görevlerinden alınmaktaydı. Bunun örneklerine ruznamçede sık sık 

rastlanmaktadır. 
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Burada yoğunlaşılması gereken durumlar zannımızca daha detaylı azil sebepleri 

ve bunların ruznamçelere nasıl yansıdığıdır. Bu noktada ilk dikkatimizi çeken atanan 

kadının halk ile geçinememesi ya da herhangi bir sebeple divan’a şikâyet edilmesidir. 

Bu durum incelenen ruznamçeye de yansımıştır. Genelde kullanılan kalıp “dîvân-ı 

hümâyûna mahzar ile şukkâtı gelüb azlî fermân olmağın” şeklindedir. Kadının dilekçe 

ile şikâyetçilerinin Divan’a geldiği veya şikâyetçi olan kişilerin dilekçelerinin divan-ı 

hümayun’a iletildiği anlaşılmaktadır. Bunun sonucundaysa kadının azledilmesi 

hakkında ferman çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin bir atama kaydında “Çorum kâdîsı 

Mehmed’in mahzar ile dîvân-ı hümâyûna şukkâtı gelüb âzlî fermân olunmağın şehr-i 

mezbûr gâyetinden ref‘…”
291

 ifadesine rastlamaktayız. Buna göre Çorum kazasına 

atanan Mehmed’in divan-ı hümayun’a şikâyeti gelmiştir. Bunun sonucunda Mehmed’in 

1099 senesi Ramazan’ının son gününden itibaren görevinin biteceği ve azli için ferman 

çıktığı anlaşılmaktadır. 

Kadıların görev sürelerinin sona erdiren bir diğer durum beratsız görev 

yapmadır. Bu durum ruznamçede “bî-berât mutasarrıf olmağın” şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin Yenice-i Eflani kazasında beratsız görev yapan Abdullah’ın 

gelecek ay sonundan itibaren görevinden azledildiği belirtilmektedir. 1099 Şevval 

ayında kaydın girildiği düşünülürse Abdullah’ın görev süresi Zilkadenin son gününde 

bitecektir. Kayıtsa şu şekildedir; “Yenice-i Eflani kâdîsı Abdullah bî-berât mutasarrıf 

olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ …”
292

 

1101 rebiülevveline ait bir kayıtta ise Keçiborlu kadısı Yusuf’un on iki ay 

beratsız kadılık yaptığı anlaşılmaktadır. Buna göre Yusuf gelecek ay sonundan itibaren 

azledilmektedir. Bu durum ruznamçede şu şekilde ifade edilmektedir; “Keçiborlu kâdîsı 

Yusuf on iki ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘…”
293

 

Beratsız görev yapan kişilere sahte kazasker mektubuyla göreve başlayan kişileri 

de eklememiz gerekir. Bu kişilerin sahte kazasker mektubuyla görev yaptıklarına dair 

birkaç kayıt da olsa ruznamçeye yansımıştır. Çorum kazasında gerçekleşen bir olaya 

bakacak olursak; 
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“Çorum kazâsı es-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine tevcîh olunduğu rûz-nâmede mestûr 

ve mukayyed iken âherden Mehmed nâm kâdî sahte kaz‘asker mektûbı suretiyle tasarruf 

itmekle kelevvel merkûm es-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i sâbıka 

şevvâli gurresinden tevcîh-i sâbık üzere ancak on dört ay mutasarrıf olmak ricâsına.”
294

 

Çorum kadısı Mustafa’yken Mehmed ismindeki bir kişinin sahte kazasker 

mektubuyla gelip, kazayı tasarruf etmeye başladığına değinilmektedir. Bunun 

anlaşılması üzerine kaza eski kadısı Mustafa’ya ibka olunmuştur. 1100 senesi muharrem 

ayına ait olan bu kayıttan Mehmed’in 1099 senesi şevvalinin ilk gününden itibaren on 

dört ay kazayı tasarruf etmesine karar verilmiştir. Zaten daha önceki kayıtlar 

incelendiğinde es-Seyyid Mustafa’nın 1099 senesi şevvalinin ilk gününden itibaren 

kazayı tasarrufa başlaması ve on dört ay kazayı tasarruf etmesi hükmü mevcuttur.
295

 

Yukarıda beratsız görev yapmaya dair verilen kayıtlardan, beratsız şekilde 

kazayı tasarruf eden kişilerin görevlerine kısa sürede son verildiği anlaşılmaktadır. 

Ancak beratsız görev yapan bazı kadıların 4 ya da 6 ay süre tevkitle görevden alındıkları 

durumlar da mevcuttur.   

Kadıların görevlerinin sona ermesinde etkili sebeplerden birisi de mülâzemetsiz 

göreve atanmadır. İncelenen ruznamçede kadıyken mülazemetsiz atandığı için görevden 

alınan herhangi bir kadıya tesadüf edilememiştir. Ancak Darende kazasına muvakkit 

olarak atanan Şerif Ahmed’in mülazemeti olmadığı anlaşıldığı için-daha doğrusu 

mülazemetinin sahte olduğu anlaşıldığı için- atamasının iptal edildiği ve yerine başka 

bir kişinin atandığı bir kayıt tespit edilmiştir. Buna göre; 

“Mutasarrıfın… Darende kâdîsı Şeyh Mahmud’un müddeti halle karîb olmağın 

şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve muvakkiti Şerif Ahmed’in dahî tarîkde ‘alâkası 

olmayub mülâzemeti sahte olduğu müstehak olmağın yeri yevmî iki yüz akçe ile Kelkit 

kazâsından seksen sekiz ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan Mevlânâ e’s-Seyyid İsmail dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden 

ancak on beş ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-‘arz sadaka.”
296
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Bu kayıtta Darende kazasını tasarruf eden Şeyh Mahmud’un müddetinin 

bitmesine az kaldığı ve 1101 senesi rebiülevveli sonundan itibaren görevinin sona 

ereceği belirtilmiştir. Onun yerine kazaya muvakkit olarak atanan Şerif Ahmed’in 

ilmiyye mesleğiyle alakası olmadığı ve mülazemetinin sahte olduğu belirtilmiş ve 

kendisine yapılan tevcih iptal edilmiştir. Onun yerine kaza es-Seyyid İsmail’e tevcih 

edilmiştir. 

Diğer bir azil şekli de hizmette kusurdur. Bazen kadının görevi için yeterince 

gayret göstermediği için azledildiğini ruznamçeden edinilen bilgiler bize 

göstermektedir. Örneğin; 

“Antalya kâdîsı Abdülbaki’nin hidemât-i şehriyârîde tekâsül üzere olmağla azlî 

fermân olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘…”
297

 

1100 senesi ramazan ayına ait bu kayıt Antalya kazasıyla ilgilidir. Bu kayda göre 

Abdülbaki gelecek ayın sonundan itibaren görevinden alınmaktadır. Bunun sebebi 

olaraksa hizmette “tekâsül” üzere olması gösterilmektedir. Tekâsül üşengeçlik anlamına 

gelmektedir. Bu kayıttan Abdülbaki’nin işlerinde yeterince gayretli ve çalışkan 

olmaması sebebiyle azledildiği söylenebilir. 

Kadıların görevlerini sona erdiren sebeplerden bir diğeri görevden feragat 

etmesidir. Bu durum incelenen ruznamçeye de yansımıştır. Bu kayıtlarda kadıların 

görevlerinden bizzat feragat ettikleri ifade edilmektedir. Ruznamçede geçen Tuzla 

kazasına ait bir kaydı incelemek faydalı olacaktır. Buna göre; 

“Tuzla kâdîsı Ahmed ferâğını bizzat i‘lâm itmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri muvakkiti olan Mevlânâ Ebubekir dâ‘îlerine ibkâ olunub…”
298

 

 1101 senesi rebiülevvel ayına ait olan kayıtta Tuzla kadısı Ahmed’in görevinden 

bizzat feragat ettiğine değinilmektedir. Kadıların görevden feragat ettiği durumlarda 

ibka uygulaması olduğu gibi, bazen de olmamaktadır. 

 Kızılhisar kazasına ait bir kayıtta kadının feragati “Kızılhisar kâdîsı Mehmed 

bizzat ferâğını î‘lâm itmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe 
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ile Selenti kazâsından elli bir ay infisâl ve yirmi dört âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan Mevlânâ Şaban dâ‘îlerine misli…”
299

 şeklinde ruznamçeye 

yansımıştır. Burada ibka söz konusu değildir ancak ruznamçenin ikinci kısımda geçen 

kayıtlarda ibka uygulaması olduğu dikkati çekmektedir. Yukarıda Tuzla kazasıyla ilgili 

olan kayıt ruznamçenin ikinci bölümüne aittir. 

 Kadılar görev yapmakta oldukları kazayı terk ettiklerinde doğal haliyle 

azledilmekteydi. Ruznamçeye bunların sebepleri yansımamakla birlikte atama kaydında 

yerine atama yapılan kadının görevi terkettiği yazılmaktadır. Bu durum genelde 

ruznamçede “terk-i mansıb” şeklindedir. 

 “Uşak kâdîsı Ebubekir’in terk-i mansıb itdüği sikât ihbârıyla müstehak olmağın 

şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti Mehmed dâ‘îlerinin tevkîti gâyet-i 

merkûmeye kasr olunub tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-‘arz 

sadaka.”
300

 

 Yukarıda Uşak kazasıyla ilgili bir kayıt verilmiştir. Bu kayda göre Uşak 

kazasına atanan Ebubekir kazayı terk etmiştir. İfadenin tam anlamıyla görevi terk 

etmiştir. Verilen kayıt 1099 senesi zilkade ayına aittir. Buna göre Mehmed kazayı 

zilkade ayının sonunda tasarruf etmeye başlayacaktır. Kazayla ilgili bir önceki atama 

kaydıysa 1099 senesi Receb ayına aittir. Buna göre Mehmed gelecek ay olan şabanın 

sonundan altı ay tevkitle kazaya atanmıştır.
301

 Yani yukarıda verdiğimiz kayıt 

tutulduğunda Mehmed’in göreve başlamasına yaklaşık dört ay vardır. Ancak 

Mehmed’in tevkitinin “kasr olunduğu” yazılmaktadır. Buna göre Mehmed göreve dört 

ay erken başlayacaktır. Bu kayıttan sadece görev süresinde değil tevkitte de kısaltmaya 

gidildiği anlaşılmaktadır. Kasr kelimesi önemlidir ve ruznamçede sık sık geçmektedir. 

Kasr kısaltmak anlamına gelmekte ve sürenin kısaltılması mealinde ruznamçede sık sık 

kullanılmaktadır.  

 Kadıların görev süresini sona erdiren bir diğer etmense doğal olarak ölümdür. 

Bir kadı öldüğü zaman yerine yeni kadı atanmaktaydı. Bunun örneklerine incelenen 

                                                           
299

 MA, AKR, 442/7, s. 4. 
300

 MA, AKR, 442/7, s. 65. 
301

 MA, AKR, 442/7, s. 5. 



72 
 

ruznamçede sık sık rastlanmaktadır. Bu durum ruznameye “fevti/mevti sikât ihbârıyla 

müstehak olmağın” ya da “…kadısı fevt olmağın…” şekillerinde yansımıştır. 

 “Dinek Keskini kâdîsı İbrahim’in fevti sikât ihbârıyla müstehak olmağın yeri 

yevmî yüz elli akçe ile Mengen kazâsından yirmi bir ay infisâl ve on beş ay âsitânesi 

olub mahall ve müstehak olan Mevlânâ Ali dâ‘îlerine…”
302

 

Dinek Keskini’yle alakalı olan bu kayıtta İbrahim’in öldüğü ve yerine kazaya 

Ali’nin atandığı bildirilmektedir. 

Akyazı kazasıyla ilgili bir kayıta kadının ölümü şu şekilde yansımıştır:  “Akyazı 

kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Yusuf’un mevtî sikât ihbârıyla müstehak 

olmağın yeri yevmî iki yüz akçe ile kaz‘asker-i sâbık zamânında Gölbazar-ı Bursa 

muvakkiti olub zikr olunan Gölbazar-ı Bursa kazâsı âhere tevcîh olmağla sıfrü’l-yed 

kalan Mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine …”
303

 

Bu kayda göre Akyazı kazasının te’biden tevcîh olunduğu Yusuf ölmüştür. Onun 

yerine Gölbazar-ı Bursa muvakkitiyken, kaza başkasına te’biden tevcih olunca mağdur 

olan Hüseyin atanmıştır. 

 Kadıların görev süresinin bitmesiyle ilgili olmayıp da defterde tespit 

edebildiğimiz tehir uygulamasına burada değinilecektir. Bizim tespit edebildiğimize 

göre ruznamçede geçen tehir uygulaması muvakkit atamalarında geçerli olmaktadır. Bir 

kazaya muvakkit olan kişinin önüne başka biri koyulmakta ve kazanın muvakkitinin 

kazayı tasarruf zamânı ertelenmektedir. 

 “Gölhisar-ı Hamid kâdîsı Mehmed’in terk-i mansıb itdüği ihbâr olunmağın şehr-

i mezbûr gâyetinden ref‘ ve muvakkiti Ahmed dahî te’hîr olunub yeri yevmî iki yüz 

akçe ile Akyazı kâdîsı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh olmağla sıfrü’l-

yed kalan Mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine misli ile ancak sekiz ay mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti Ahmed mutasarrıf olmak ricasına.”
304
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Bu kayda göre Gölhisar-ı Hamid kadısı Mehmed görevi terk etmiştir. Normalde 

onun yerine göreve başlaması gereken Ahmed’in süresi tehir edilmiştir. Ahmed’in 

yerine sekiz ay süreyle Hüseyin atanmıştır. Ahmed’in süresiyse sekiz ay tehir edilmiştir. 

Görevin Sona Erdiren Hallerle İlgili Hükümler
305

 

Görevin Sona Erme 

Sebebi 

Belge Numarası 

Beratsız Görev 

Yapma 

2/5, 2/6, 2/9, 2/11, 3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/18, 4/2, 5/4, 5/6, 6/16, 

8/12, 8/13, 11/1, 11/4, 11/9, 12/13, 14/14, 15/3, 16/6, 18/2, 

18/9, 19/7, 20/7, 22/12, 24/2, 24/15, 25/8, 26/2, 29/13, 30/13, 

31/1, 34/11, 37/6, 37/11, 39/5, 44/14, 62/14, 65/9, 66/10, 

68/11, 68/22, 69/10, 70/12, 71/4, 71/5, 71/6, 72/17, 73/1. 

Gayret 

Göstermeme/Tekâsül 

(Üşengeçlik) 

67/14, 69/21. 

Görevden Ferâgat 3/17, 4/8, 6/1, 6/3, 10/14, 10/16, 11/8, 13/15, 64/11, 64/13, 

65/11, 65/18, 67/1, 68/2, 68/12, 68/13, 68/21, 69/4, 69/6, 

69/14, 69/19, 69/24, 72/11, 72/18. 

Ölüm 2/2, 2/3, 3/10, 3/15, 7/16, 11/10, 22/4, 26/3, 26/12, 27/3, 27/5, 

27/12, 27/13, 29/9, 30/15, 31/4, 34/1, 34/7, 34/14, 36/2, 37/1, 

37/2, 37/5, 39/8, 45/9, 46/1, 46/10, 63/14, 66/13, 68/3, 68/8, 

68/15, 69/5, 70/20, 71/9, 71/11, 71/14, 72/2, 72/12, 2/8, 3/6, 

4/12, 6/2, 63/4, 64/10, 66/8. 

Görev Yerini Terk 2/13, 3/2, 4/1, 10/1, 16/16, 19/8, 47/8, 62/15, 63/7, 63/12, 

63/16, 64/1, 64/2, 64/3, 64/12, 64/13, 65/17, 65/19, 65/20, 

66/21, 68/4, 68/6, 68/10, 68/14, 68/18, 69/2, 69/6,70/6, 70/9, 

70/13, 70/18, 70/19, 71/1, 71/2, 71/12. 

Belgede Sahtecilik 42/13, 66/5, 66/6, 69/23, 71/21. 

 

Halk ile 

Geçinememe/Şikâyet 

3/14, 4/4, 5/13, 6/4, 7/2, 8/6, 9/10, 24/3, 43/13, 44/12, 45/15, 

46/12, 66/1, 70/3, 26/14, 21/8, 46/4, 64/15. 

 

 

 

 

 

                                                           
305

 Kadıların görevlerini sona erdiren en yaygın etken örfi müddetin veya görev sürelerinin sona 

ermesidir. Ruznamçede bu konularda sayısız örnek olduğu için burada yer verilmemiştir. Dizinde 

bunların dışında kalan görevi sona erdiren sebeplere yer verilmiştir. 
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VII. BÖLÜM 

Lapseki Kazası Kadı Tayinleri 

Aşağıda Lapseki kazasına ruznamçede yapılan atamalar tarih sırasına göre verilmiştir; 

1)Lapseki kadısı Salih şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri kaz‘asker-i sâbık 

zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i 

merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka.
306

 

1 Cemaziyelevvel 1099 

2)İşbu sene-i mübâreke… Lapseki kadısı Abdullah sene-i mezbûre cemâziye’l-âhiresi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i ‘örfiyye idince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Biretülfırat kazâsından dokuz ay mağduriyetten mâ-adâ on üç ay infisâl ve 

kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’l-Hacc Ali 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka.
307

 

1 Zilkade 1099. 

3)Lapseki kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile Sobuca kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvar-ı re’fet olan mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka.
308

 

1 Cemaziyelahir 1100 

4)Mutasarrıfın… Lapseki kadısı Mehmed sene-i sâbıka zi’l-hiccesi gurresinden tekmîl-i 

müddet-i ‘örfiyye idince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Bayramiç 

kazâsından tûl-i infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına.
309
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 MA, AKR, 442/7, s. 62. 
307

 MA, AKR, 442/7, s. 17. 
308

 MA, AKR, 442/7, s. 27. 
309

 MA, AKR, 442/7, s. 44. 
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1 Rebiülahir 1101 

 

Kadı Adı Eski Görev Yeri Göreve Başlama 

Tarihi 

Görev Bitiş 

Tarihi 

Maaş 

(Akçe) 

Abdullah Belirtilmemiş 1 Cemaziyelahir 

1099 

1 Zilhicce 1100 - 

e’l-Hacc Ali Biretülfırat - - 300 

Mehmed Sobuca 1 Zilhicce 1100 1 Şaban 1102 300 

Abdullah Bayramiç 1 Şaban 1102 1 Rebiülahir 

1104 

300 

 

Kadı tevcihlerine Lapseki kazasının örnek verilmesi kazaya yapılan tevcihlerin 

özelliklerinden dolayıdır. Kazaya yapılan tevcihlerden bir kadının göreve başlangıç ve 

görevden ayrılış süresi tespit edilebilmektedir. Ayrıca kazaya atanan kadılardan bir 

tanesinin mağdur olması kazanın seçilmesinde diğer bir etmedir. Zira kadıların 

mağduriyetleri konusunda ruznamçede azımsanmayacak derecede örnekler vardır. Bir 

diğer hususiyet de kadıların göreve başlangıç ve görevden ayrılış tarihlerindeki tespitin 

zorluğuna dikkat çekmektir. Zira atamalarda kadıların göreve başlangıç tarihleri diğer 

kadının görevinin bitiş tarihine endekslidir. Önceki kadının görev bitiş süresi “müddet-i 

örfiyye” ile belirlenmişse esas olarak tam gün çıkartmak bu dönemdeki müddet-i 

örfiyye süresine bağlıdır. Dikkat çekilecek konulardan birisi de Anadolu Kazaskerliği 

Ruznamçelerinin XVII. yüzyıldaki durumudur. Birbirini takip etmeyen ruznamçelerin 

varlığı bu sahanın neden Rumeli kadar incelenmediğini anlatmaktadır. 

Lapseki kazasına ilk atamanın 1099 senesinin cemaziye’l-evvel ayında yapıldığı 

görülmektedir. Lapseki kadısı Salih görevinden alınırken yerine Abdullah atanmaktadır. 

Abdullah’ın ataması bir ibka kaydı olarak görülebilir. Salih’in görevinin bitiş tarihi ve 

Abdullah’ın göreve başlama tarihi olaraksa 30 Cemaziyelevvel 1099 (2 Nisan 1688) 

tarihi verilmektedir. 

Lapseki kazasına ilişkin ikinci atama 1099 senesinin zilkade ayındadır. Abdullah 

görevinden alınırken yerine e’l-Hacc Ali atanmaktadır. Abdullah’ın göreve başlama 
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tarihi cemaziyelahir ayının son günüdür. e’l-Hacc Ali’nin Biretülfırat kazasından geldiği 

de kayıtta belirtilmektedir. Ancak e’l-Hacc Ali’nin kazaya gitmediği anlaşılmaktadır. 

Zira e’l-Hacc Ali’nin üzerine kazaya Mehmed atanmıştır. Başka bir kayıtta e’l-Hacc 

Ali’nin mağdur olduğu belirtilerek Isparta kazası kendisine tevcîh edilmiştir. 

Kayıtlardan Abdullah’ın yerine Mehmed’in göreve başladığı anlaşılmaktadır. 

Kayıtttan Mehmed’in göreve başlama tarihi 1 zilhicce 1110 olarak tespit edilmektedir. 

Mehmed’in ataması 1100 senesinin cemaziyelahir ayında yapılmıştır. Kazayla ilgili 

diğer atama 1101 senesinin rebiülahir ayında gerçekleştirilmiştir. Bu kayıtta Mehmed’in 

1110 senesi zilhiccesinden müddet-i örfiyyesini tamamlayıncaya değin görevde kalacağı 

yazılıdır. Mehmed’in görev süresinin bitişinin akabindeyse kazayı Abdullah’ın 

yöneteceği belirtilmiştir. Burada Mehmed’in görev süresi açıkça belirtilmemiştir. 

Görevinin bitişiyle ilgili net bir ibareye de rastlayamıyoruz. Bu sebeple arkasından 

gelen Abdullah’ın da göreve başlama tarihini tespit edememekteyiz. Görev sürelerini 

tespit etmek için devam eden ruznamçeye bakmanın bir fikir verebileceği düşünülebilir. 

Ancak incelediğimiz ruznamçe Hicri 1101 tarihinde bitmektedir. Aynı koleksiyondaki 8 

numaralı ruznamçe incelendiği zaman, Hicri 1104 senesinde başladığı tespit 

edilmektedir. Yani arada 3 senelik boşluk mevcuttur. Yine de bahsedilen ruznamçe 

irdelendiğinde Lapseki kazasıyla ilgili ilk kayıt 18. sayfada bulunmaktadır. Kayıt 1105 

senesinin Safer ayına aittir. Kazanın mutasarrıfının ismiyse Hasan’dır.
310

 Açıkça 

anlaşılacağı üzere bu dönem içerisinde en az bir kere atama kaydı girilmiştir. Kazanın 

tasarrufunun Abdullah’dan çıktığı açıktır. Ancak Hasan, Abdullah’dan sonra mı 

atanmıştır, yoksa araya başka kadılar mı girmiştir bunu anlamak kayıtlardan mümkün 

olamamaktadır. Ancak müddet-i örfiyyenin bu dönemde 20 ay olduğu düşünüldüğünde 

Hasan’ın Abdullah’dan sonra kazaya atanmadığı kolayca anlaşılabilmektedir. Anadolu 

Kazaskerliği ruznamçelerindeki özellikle XVII. yüzyıldaki boşluklar bu tip takipleri zor 

hale getirmektedir.  

Bu kayıtlardan Abdullah’ın görev süresinin 20 ay olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

süre Mehmed’in müddet-i örfiyye ile görevlendirildiği hükümden çıkarılabilmektedir. 

Bu dönemde müddet-i örfiyyenin 20 ay olmasından hareketle Mehmed’in görev bitiş 

tarihi ve Abdullah’ın göreve başlama tarihi tespit edilebilir. Ancak Mehmed’in arada 

                                                           
310

 MA, AKR, 443/8, s. 18. 
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başka bir sebeple azledilmesi de söz konusu olmuş olabilir. Bu sebeple net bir yorumda 

bulunmak söz konusu değildir. Bunun sebebiyse Mehmed’in göreve başlaması 

öngörülen 1102 senesini incelenen ruznamçenin kapsamasıdır. Seçtiğimiz Lapseki 

kazası örneği üzerinden Salih’den sonra atanan Abdullah’ın görev süresini tespit etmiş 

bulunmaktayız. Ancak yaptığımız örneklem aynı zamanda defterlerin birbirini takip 

etmesinin önemini de ortaya koymaktadır. Çünkü aradaki kopukluk en basitinden 

kadıların görev süreleri bitene kadar görevde kalıp kalmadıklarını öğrenmemizi 

engellemektedir. 

Tüm bu bilgiler ışığında yukarıdaki tabloda Mehmed’in görev bitiş tarihiyle 

ondan sonra kazaya atanan Abdullah’ın görev başlangıç tarihi o dönemki müddet-i 

örfiyye süresine göre tespit edilmiştir. Ancak değinildiği gibi herhangi bir sebeple 

Mehmed daha erken azledilmiş, vefat etmiş ya da başka bir sebeple görevinden ayrılmış 

olabilir. Bu sebeple tabloya girilen tarihler kazasker tarafından öngörülen ve kadılara 

bağışlanan tarihlerdir. 

Bu kayıtlar özelinde bakarsak tevkit sürelerinin kadıların göreve başlama ve 

görevden ayrılma tarihlerinin tespitinde ne kadar önemli olduğunu anlamaktayız. 

Abdullah’ın yerine Mehmed’in atandığı kayıtta girilen “6 ay tevkîtiyle” ifadesi süreleri 

hesaplarken işimizi çok basitleştirmektedir. Ancak diğer atamalar müddet-i örfiyyeyle 

gerçekleşmiştir. Yukarıda da değinildiği üzere müddet-i örfiyyeyle yapılan tayinlerde o 

dönemki örfi müddet baz alınarak hesaplama yapılabilmektedir. Ruznamçelerde 

kopukluk olmadığı sürece örfi müddetin bilinmesi de kadıların görev sürelerinin 

tespitinde önemli veriler sunmaktadır. Ancak defterlerde kopukluk olduğunda süreler 

hususunda net yorumlamalar yapılamamaktadır. 

Lapseki kazasına atanan kadıların infisal ve asitane-i müstemirre sürelerine 

bakmak yerinde olacaktır. Sürelerin her kadı için kayıtlarda belirtilmediği 

görülmektedir. Süresi belirtilenlerden e’l-Hacc Ali’nin infisali 13 ay ve asitane-i 

mütemirresi de yine 13 ay olarak kaydedilmiştir. Mehmed’in infisal süresi ise 28 ay, 

asitane-i müstemirres süresi ise 16 aydır. Son olarak Abdullah’ın infisal süresinin yeterli 

olduğunu belirtmek için tûl tabiri kullanılmıştır. Asitane-i müstemirresi ise 14 aydır. 
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SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nde kadıların temel olarak yerine getirdiği iki görev mevcuttur. 

Bunlardan ilki kaza görevidir. İkincisi de beledi işlerdir. Bu grubun meslek içerisindeki 

kariyer basamaklarını takip ettiğimiz ruznamçeler oldukça önemli bir tarih kaynağı 

olarak önümüzde bulunmaktadır. Bu ruznamçelerin yayınlanması ve değerlendirilmesi 

Osmanlı Devleti’nin önemli memurlarından olan kadıların mesleki kariyerlerini 

anlamada bir boşluğu dolduracaktır. Meşihat Arşivi’nde bulunan ve transkribe edip 

incelediğimiz Anadolu Kazaskerliği’ne ait olan 7 numaralı ruznamçe bu amaç 

doğrultusunda bu tezin konusu olarak seçilmiştir. 

Bu tezin konusu olan ruznamçede toplamda 407 adet kazaya atama yapıldığı 

tespit edilmiştir. Ruznamçede geçen 407 kazaya toplamda 961 atama yapılmıştır. İsmi 

okunamayan bir kazaya yapılan atamayla beraber toplam atama sayısı 962 olmaktadır. 

Bu kayıtların kadıların atama ve azilleriyle ilgili tüm hususiyetleri barındırdığına 

değinmek gerekir.  

Ruznamçede en fazla atama mansıb şeklindeki klasik tevcih usulüyle 

gerçekleşmiştir. Arpalıkla ilgili kayıtların tamamı mağdur olan kadıların atamalarında 

bulunmaktadır. Bu kayıtlara göre kadılar kazalarını tasarruf ederken, kaza bir başkasına 

arpalık olarak verilmiştir. Bu durum neticesinde mağdur olan kadıya yeni tevcih 

yapılmış, bu durum da ruznamçeye yansımıştır. Bu şekilde ruznamçede 10 adet kayıt 

bulunmaktadır. 

İncelenen ruznamçede 104 adet te’bîden atama tespit edilmiştir. Te’bîden 

atamalarda dikkati çeken husus, kazaya te’bîden atanan kişinin ölmesi üzerine yerine 

atanan yeni kişinin ne şekilde atandığıdır. Atamaların birçoğunda te’bîden atanan kişi 

öldüğü zaman, yerine atanan kişiye kaza aynı şekilde te’bîden tevcih edilmiştir. Bunun 

dışında te’bîden atanan kişilerin ölmesi ya da başka bir sebeple azledilmesi sonucu 

yerine başka şekilde atamalar da mevcuttur. Bu atamalar kazanın statüsünün anlama 

konusunda oldukça önem arz etmektedir. 

Ruznamçede 33 adet maişet tevcih tespit edilmiştir. Maişet kaza tevcih edilen 

kadılar incelendiğinde ilk dikkati çeken husus bunların rütbesinde bir görev bekliyor 

olmasıdır. Kadıya rütbesinde bir kaza tevcih olana kadar bir kaza maişet olarak tevcih 

edilmektedir. Bunun yanında örneğine az rastlanan bir durum da bir kazaya atanan 
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kadının oradaki görevine başlayana kadar kendisine bir başka kazanın maişet olarak 

tevcih edildiği durumlardır. Genel olarak bu atamalarda kadıya muvakkiti olduğu 

kazada göreve başlayana kadar bir kaza maişet olarak tevcih edilmektedir. Muvakkiti 

olduğu kazada göreve başlayacağı zaman ise maişet olarak tevcih edilen kaza diğerine 

ilhak edilmektedir. 

Muvakkaten atamalar daha ziyade ibka kayıtlarında önümüze çıkmaktadır. Daha 

doğrusu muvakkit kelimesinin direk kullanılması ibka kayıtlarında çok daha fazladır. 

Onun dışında bir kazaya tevkiten atanan kişiler de muvakkit durumuna geçmektedir. 

Muvakkit atamaları ruznamçenin ikinci bölümündeki ibka kayıtlarında olduğu kadar 

ruznamçenin ilk bölümünde de oldukça yoğun şekilde bulunmaktadır. Burada dikkat 

çekilmesi gereken önemli husus ruznamçenin ikinci bölümündeki ibka kayıtları 

içerisinde önceki kazasker döneminde yapılan atamalardan dolayı mağdur olan 

muvakkitlerin durumunun düzeltilmesidir. Bunun yanında önceden atanan 

muvakkitlerden bir kısmının ataması tekrar bu kayıtlarda onaylanmıştır. 

Bu tez çalışmasına konu olan ruznamçeye ilişkin sunmak istediğimiz önemli 

konulardan birisi de kasr işlemidir. Kısaltma anlamına gelen kasr, mevcut kadının 

süresinin kısaltılması anlamında kullanılmaktadır. Muvakkit atamalarında karşımıza 

çıkan süre kısaltma işleminde önceki kadının herhangi bir sebeple süresi 

kısaltılmaktadır. Kısaltılan bu sürenin yeni kadının görev süresine eklenebildiği gibi, 

eklenmediği durumlar da mevcuttur. Genelde ölüm, kadının şikâyet edilmesi gibi 

sebeplerle süre kısaltılmasına gidilmiştir. Bu durum kazada yeni göreve başlayacak kadı 

leyhine bir durumdur. 

Kadıların görevlerinin sona ermesine dair sebeplerden, literatürde bilinen 

bilgilerin tekrarı ve örnekleri incelenen ruznamçede de mevcuttur. Ölüm, kazayı terk 

etme, görevde yeterli gayreti göstermeme, beratsız görev yapma vs konularında oldukça 

zengin örnekler ruznamçede mevcuttur.  

Ruznamçeye bakıldığında göze çarpan önemli bir husus da kazalara 

medreselerden gerçekleşen harekettir. Medreseden kadılığa geçiş hiç de 

azımsanmayacak derecededir. Ruznamçede ismi tespit edilen 94 medreseden Anadolu 

kazalarına hareketlilik olmuştur. Bu medreselerden Anadolu kazalarına 133 adet atama 



80 
 

yapılmıştır. Esas olarak ismi tespit edilen medreselerden 129 atama gerçekleşmiştir. 

Bunların yanında ismi okunamayan 4 adet medreseden Anadolu kazalarına 4 atama 

gerçekleşmiştir. Bu şekilde toplam atama sayısı 133 olmaktadır. Bu atamalar ekler 

kısmında tablo olarak verilmiştir.  

Ruznamçede bir tane bile müderris ataması bulunmamaktadır. Bunun sebebi 

şimdilik tespit edilememiştir. Müderris tayinleri müstakil bir ruznamçeye yazılmış 

olabilir. Ancak bu tarihleri kapsayan başka bir ruznamçe de tespit edilememiştir. 

Literatürde bu dönemde müderris atama yetkisinin kazaskerden alındığına dair bir 

ibareye de rastlanmamıştır. İncelen ruznamçeden önceki ve sonraki ruznamçelerde 

müderris atamaları mevcut olması müderris atamalarının kazaskerin elinden 

alınmadığının açık delili sayılabilir. Ruznamçede müderris atamasının neden yer 

almadığı sorusuna eldeki veriler ışığında bir cevap bulunamamıştır. 

 Kadıların görev süreleriyle ilgili önemli noktalardan birisi müddet-i örfiyyedir. 

Kadıların görev sürelerini tespit etmede birinci derecede önemli bir kavram olan 

müddet-i örfiyye için değişik dönemlere dair, değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bizim 

ruznamçeden çalışmamız boyunca elde ettiğimiz verilere göre bu dönemde müddet-i 

örfiyye 20 aydır. Süre tespiti tek kaza ve kadı üzerinden yapılmamıştır. Değişik kaza ve 

kadılar üzerinden sağlaması yapılarak bu süre elde edilmiştir. Nitekim bu süre XVII. 

yüzyıla dair genel kanıyla da uyuşmaktadır. Sonuç olarak 1688-1690 yılları arası 

Anadolu kazalarına atanan kadılar için örfi müddetin 20 ay olduğu söylenebilir. 

Ruznamçenin kapsadığı yıllar içerisinde yapılan atamalar incelendiğinde 

kadıların örfi müddetle atandığını görmekteyiz. Bunun dışarısındaki ömür boyu 

tevcihler belli sayıda mevcuttur. Müddet-i örfiyyeyle görevlendirmeler dışında ay 

bazında görevlendirmeler de azımsanmayacak sayıda mevcuttur. Bu atamalarda genelde 

“on iki ay tamamına değin, on sekiz ay tamamına değin” gibi tabirlerle karşımıza 

çıkmaktadır. Bunların dışında belirli bir müddetle görevlendirilen kadıların müddetine 

yapılan eklerle süre uzatımları mevcuttur. Sürelerin genelde iki seneye tamamlandığı 

gözlenmektedir. Bu durum “süresine x ay zamm olunub tekmîl-i seneteyn idince 

tasarrufdan sonra ref‘…” gibi ifadelerle ruznamçeye yansımıştır.  

   



81 
 

KAYNAKÇA 

Arşiv Kaynakları 

MA, AKR, 442/7: Meşihat Arşivi Anadolu Kazaskerliği 7 Numaralı Ruznamçe. 

MA, AKR, 443/8: Meşihat Arşivi Anadolu Kazaskerliği 8 Numaralı Ruznamçe. 

Kitaplar 

ABACI Nurcan, Bursa Şehri’nde Osmanlı Hukukunun Uygulanması (17. Yüzyıl), 

Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001. 

AKBAYAR Nuri, Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

2001. 

 

AKGÜNDÜZ Murat, Osmanlı Medreseleri XIX. Asır, İstanbul: Beyan Yayınları, 2004. 

 

ARIK Feda Şamil, Osmanlılar’da Kadılık Müessesesi, Ankara: AÜ Basımevi, 1999. 

 

ATAY Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul: Dergah Yayınları, 1983. 

 

AYDIN Bilgin - Günalan, Rıfat, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter 

Sistemi, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2008. 

 

AYDIN Bilgin- Yurdakul, İlhami- Kurt, İsmail, Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Maşihat) Arşivi 

Defter Kataloğu, İstanbul: İSAM Yayınları, 2006. 

 

BALTACI Cahid, XV-XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri: Teşkilat, Tarih, İstanbul: İrfan 

Basımevi, 1976. 

 

BİLGE Mustafa, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1984. 

 

CİHAN Ahmet, Reform Çağında Osmanlı İlmiyye Sınıfı, İstanbul: Birey Yayınları, 

2014. 

 



82 
 

DEVELLİOĞLU Ferit, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: 1970. 

 

EKİNCİ Ekrem Buğra, Tanzimat ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri, İstanbul: Arı Sanat 

Yayınları, 2004. 

 

Fatih Sultan Mehmed Atam Dedem Kanunu: Kanunâme-i Al-i Osman, Yay. Haz. 

Abdülkadir Özcan, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, İlaveli Yeni Baskı, 2012. 

 

GÜL Ahmet, Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Dâru’l-

Hadîslerin Yeri, Ankara: TTK Yayınları, 1997. 

 

İNALCIK Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, 

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003. 

 

KÜTÜKOĞLU Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili, Ankara: TTK Yayınları, 2013. 

 

ORTAYLI İlber, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, İstanbul: 

Kronik Yayınları, 2017, 3. Baskı. 

SEZEN Tahir, Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla), Ankara: 2006. 

 

ŞENTOP Mustafa, Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik, İstanbul: Klasik Yayınları, 

2005. 

 

UZUNÇARŞILI İ. H., Osmanlı Devleti’nin İlmiyye Teşkilatı, Ankara: TTK Yayınları, 

4. Baskı, 2014. 

 

ÜNAL Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta: Fakülte Kitabevi, 2015. 

 

YURDAKUL İlhami, Osmanlı İlmiyye Merkez Teşkilâtı’nda Reform (1826-1876), 

İstanbul: İletişim Yayınları, 2008. 

 



83 
 

ZİLFİ Madeline C., Osmanlı Uleması: Klasik Dönem Sonrası 1600-1800, Çev. Mehmet 

Faruk Özçınar, Ankara: Birleşik Yayınevi, 2008. 

 

Makaleler 

 

AFYONCU Erhan, “Ruznamçe”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2008, C. 35, ss. 276-278. 

 

AHISHALI Recep, “Divan-ı Hümayun Teşkilâtı”, Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye 

Yayınları, 1999, C.6, ss. 24-33. 

 

AKBULUT İlhan, “Osmanlı Devleti’nde Adalet Düzeni”, AÜEHFD, C. IV, S. I-II, 

(2000), ss. 219-256. 

 

AKGÜNDÜZ Ahmet, “İslam Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iyye 

Mahkemeleri ve Şer’iyye Sicilleri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 14, (2009), 

ss.13-48. 

AKYILMAZ Bahtiyar, “Osmanlı Devleti’nde Merkezden Yönetimin Taşra İdaresi”, 

SÜSBED, S. 4, (1999), ss. 127-143. 

ALTUNDAĞ Şinasi, “Osmanlılarda Kadıların Salâhiyet ve Vazifeleri Hakkında”, VI. 

Türk Tarih Kongresi, Ankara: TTK Basımevi, 1967, ss. 342-354. 

 

ANBARLI BOZATAY Şeniz, “Osmanlı Adli ve İdari Sisteminde Kadılık: Kurumsal 

Bir Değerlendirme”, MAEÜSBED, C. 6, S. 10, (2014), ss. 71-89. 

ATAR Fahrettin,  “Kadı”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. 24, 

2001, ss. 66-69. 

 

ATİK Kayhan, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiyye Teşkilatındaki 

Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler”, Bilig, 14/Yaz, (2000), ss. 31-54. 

 



84 
 

AYDIN M. Akif, “Osmanlı Devleti’nde Mahkeme”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 2003, C. 27, ss. 338-341. 

 

 

BALTACI Cahit, “Arpalık”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991, 

C. 3, ss. 392-393. 

 

BALTACI Cahit, “Kâdî-asker Rûz-namçelerinin Tarihî ve Kültürel Ehemiyyeti” , İslam 

Medeniyeti Mecmuası, C. IV, S. 1, (1979), ss. 55-100. 

 

BAYKARA Tuncer, “Kaza”, TDVİA, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002, 

C. 25, ss. 119-120. 

BEYAZIT Yasemin, "Tanzimat Devri Şeyhülislâmlarından Meşrebzâde Arif Efendi ve 

Kadılık Kurumunda İstihdam Sorunu”, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 

54, (2010), ss. 47-74. 

 

BEYAZIT Yasemin, “Osmanlı İlmiyye Bürokrasisinde Merkez-Çevre İletişimine Dair 

Sorunlar (XVI. Yüzyıl)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. XXIX, S. 47, (2010), ss. 157-

176. 

 

BEYAZIT Yasemin, “Osmanlı İlmiyye Bürokrasisinde Şeyhülislamlığın Değişen Rolü 

ve Mülazemet Sistemi (XVI-XVIII. Yüzyıllar)”, Belleten, C. LXXIII, S. 267, (2009), ss. 

423-441. 

 

BEYAZIT Yasemin, “Râbia’dan İnebahtı’ya Rumeli Kadılık Rütbeleri”, Yeni Türkiye 

66,  Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-I, (2015), ss. 1228-1236. 

 

BEYAZIT Yasemin, “XVI. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı’da Kaza Sınırlarını Belirleyen 

Temel Etkenler”, Doğu-Batı (Osmanlılar III), S. 53, (2010), ss. 75-98. 

 

BİLGİN Beyza, “İslâm’da Muhtesiplik ve Eğitim Yönünden Değeri”, AÜİFD, C. 19, 

(1971), ss. 117-121. 



85 
 

BOZTEPE Mehmet, “Osmanlı Devleti’nin Taşra Yönetimini Şekillendiren 

“Merkeziyetçilik” Yaklaşımı ve Günümüze Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, S. 36, (Nisan 2013), ss. 1-14. 

ÇAKAR Enver, “Kanuni Sultan Süleyman Kanun-Nâmesine Göre 1522 Yılında 

Osmanlı İmparatorluğu’nun İdarî Taksimatı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, C. 12, S. 1, (2002), ss. 261-282. 

ÇETİN Osman, “Bursa Şer’i Mahkeme Sicillerinden Notlar”, UÜİFD, S. 2, C. 2, Yıl 2, 

(1987), ss. 59-71. 

 

EKİNCİ Ekrem Buğra, “Osmanlı Devleti’nde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi 

Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3, S. 5, (2005), ss. 417-439. 

 

ERDOĞDU İbrahim, “Osmanlı İktisadi Düzeninde İhtisab Müesessesi ve Muhtesiblik 

Üzerine Bir Deneme”, OTAM, S. 11, (2000), ss. 124-141. 

ERÜNSAL İsmail, “Nuriosmaniye Kütüphanesinde Bulunan Bazı Kadıasker 

Ruznamçeleri”, İslam Medeniyet Mecmuası, IV/III, (1980), ss. 3-15. 

 

FEYZİOĞLU Hamiyet Sezer- Kılıç, Selda, “Tanzimat Arifesinde Kadılık-Naiplik 

Kurumu”, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 38, (2005), ss. 31-

53. 

GEDİKLİ Fethi, “Şer’iyye Sicillerinin Hukuk Tarihi Açısından Önemi ve Sicillere 

Dayalı Araştırmalar”, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları-Tespitler-Problemler-

Teklifler-, Ed. Ali Akyıldız-Ş. Tufan Buzpınar-Mustafa Sinanoğlu, İstanbul: İSAM 

Yayınları, 2007, ss. 73-96. 

 

GÖKÇE Turan, “934(1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayeti Kadılıkları ve 

Kadıları”, 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı, Yay. Haz. Prof. Dr. İsmail Aka 

vd., İzmir: Akademi Kitabevi , 1994, ss. 77-94. 

 



86 
 

GÜNDOĞDU İsmail, “Osmanlı Tarihi Kaynaklarından Kazaskerlik Rûznâmçe 

Defterleri ve Önemi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C. 6, S. 2, (2009), ss. 6987-

722. 

 

HALAÇOĞLU Ahmet, “1740-1741 Tarihli Yazma Esere Göre Rumeli Kazalarının 

Rütbeleri”, XII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, III, Ankara: TTK Yayınları, 1999, ss. 

869-897. 

 

HIZLI Mefail, “Bursa Mahkeme Sicilleri”, UÜİFD, C. 12, S. 1, (2003), ss. 367-426. 

 

HIZLI Mefail, “Anadolu’daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal”, Türkiye Araştırmaları 

Literatür Dergisi, C. 2, S. 4, (2004), ss. 371-409. 

 

İLGÜREL Mücteba, “Subaşı”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2009, C. 37, ss. 447-448. 

İNALCIK Halil, “Kazasker Ruznamçe Defterlerine Göre Kadılık”, Adalet Kitabı, ed. 

Bülent Arı-Selim Aslantaş, Ankara: Adalet Bakanlığı Yayınları, 2007, ss. 117-137. 

 

İNALCIK Halil, “Şikayet Hakkı: Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”, Osmanlı Araştırmaları 

VII-VIII, İstanbul: 1988, ss. 33-54. 

İPŞİRLİ Mehmed, “Kazasker”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2002, C. 25, ss. 140-143. 

 

İPŞİRLİ Mehmet, “Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat ve 

Bunun İlmiyye Teşkilatı Bakımından Önemi”, İslam Tetkikleri Dergisi, C. VIII, Cüz. 1-

4, (1984), ss. 205-218. 

 

İPŞİRLİ Mehmet, “İlmiyye”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000,  

C. 22,  ss. 1431-145. 

 



87 
 

İPŞİRLİ Mehmet, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı Devleti ve 

Medeniyeti Tarihi, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu,  İstanbul: İslam Tar h,Sanat ve Kültür 

Araştırma Merkez (IRCICA) Yayınları, 1994, C. I, ss. 139-279. 

 

İPŞİRLİ Mehmet, “Mansıb”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003, 

C. 28, s. 4. 

 

İPŞİRLİ Mehmet, “Medrese”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003, 

C. 28, ss. 327-333. 

 

İPŞİRLİ Mehmet, “Mülazemet”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2006, C. 31, ss. 537-539. 

 

İPŞİRLİ Mehmet, “Naib”, TDVİA, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006, C. 

32, ss. 312-313. 

İPŞİRLİ Mehmet, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik”, Belleten, C. LXI, S. 232, (1998), 

ss. 597-699. 

 

İPŞİRLİ Mehmet, “Osmanlı İlmiyye Teşkilatında Mülazemet Sisteminin Önemi ve 

Rumeli Kadıaskeri Mehmed Efendi Zamânına Ait Mülazemet Kayıtları”, İÜEF Güney-

Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Dergisi, S. 10-11, (1981-1982), ss. 221-231. 

 

İPŞİRLİ Mehmet, “Tekaüt”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011, 

C. 40, ss. 340-341. 

 

KALLEK Cengiz, “Hisbe”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991,  

C. 18, ss. 133-143. 

KILIÇ Remzi, “Osmanlı Devleti’nde Medreseler”, Türk Kültürü, Yıl 39, S. 456, (2001), 

ss. 205-216. 

 



88 
 

KÜTÜKOĞLU Mübahat S., “Ferman”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, İstanbul 1995, C. 12, ss. 400-406. 

 

MAJER Hans George, “Osmanlı Ulemasının Ekonomik Durumu”, İÜEF Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Çev. İbrahim Sezgin, S. 16, (1998), ss. 99-107. 

 

MUMCU Ahmet, “Divan-ı Hümayun”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 1994, C. 9, ss. 430-432. 

OĞUZOĞLU Yusuf, “Dizdar”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

1994, C. 9, ss. 480-481. 

ORTAYLI İlber,  “Osmanlı Kadısı: Tarihi Temeli ve Yargı Görevi”, AÜSBFD, C. 30, 

S. 1, (1975), ss. 117-128. 

 

ORTAYLI İlber, “Kadı”, TDVİA, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002, C. 

25, ss. 69-73. 

ORTAYLI İlber, “Osmanlı Kadısının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine”, Amme 

İdaresi Dergisi, C. I, S.I, (1968), ss. 95-107. 

ÖZCAN Abdülkadir, “Asesbaşı”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

1991, C. 3, ss. 464. 

ÖZERGİN Kemal, “Rumeli Kadılıkları’nda 1078 Düzenlemesi”, İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’ya Armağan, Ankara: TTK Basımevi, 1988, ss. 251-309. 

 

ÖZTÜRK Sait, “Kassam”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2001, C. 

24, ss. 579-582. 

REYHAN Cenk, “Osmanlı Devleti’nde Siyasal İktidar ve İlmiyye Sınıfı”, Amme 

İdaresi Dergisi, C. 32, S. 3, (Eylül 1999’dan Ayrıbasım), ss. 75-83. 

 



89 
 

SAHİLLİOĞLU Halil, “Ruznamçe”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik 

Semineri 30 Nisan-2 Mayıs 1986 Bildiriler, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 

1988, ss. 113-140. 

 

Sami Es-Sakkar, “Muid”, TDVİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006, C. 

31, ss. 86-87. 

 

UNAN Fahri, “Medreseler ve Osmanlı Merkezi Yönetimi”, Koomduk İlimder Jurnalı / 

Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, (2004), ss. 1-7. 

 

UNAN Fahri, “Mevleviyyet”, TDVİA, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004, 

C. 29, s. 467-468. 

 

UNAN Fahri, “Osmanlı İlmiye Tarîkinde “Pâye”li Tâyinler Yahut Devlette Kazanç 

Kapısı”, Belleten, C. LXII, S. 233, (1998), ss. 41-64. 

 

YANCI Ülkü, “18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinde Müderrislerin Atanma Usulleri”, 

Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 8, No.1, (2016), s. 395-419. 

 

 

Tezler 

ALAN Ercan, Kadıasker Ruznamçelerine Göre XVIII. Yüzyılda Rumeli’de Kadılık 

Müessesesi, (Doktora Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü, 2015. 

 

AYHÜN ÖZBEK Zeynep, 1-2 No’lu Mülâzemet Defteri (Tahlil ve Değerlendirme), 

(Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. 

 

BEYAZIT Yasemin, Osmanlı İlmiye Tarikinde İstihdam ve Hareket: Rumeli 

Kadıaskerliği Ruznamçeleri Üzerine Bir Tahlil Denemesi (XVI. Yüzyıl), (Doktora Tezi), 

Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. 



90 
 

EVSEN Esra, Osmanlı İlmiyye Teşkilatında Mülazemet Sistemi (18. Yüzyıl Örneği), 

(Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. 

 

GÜNDOĞDU İsmail, The Ottoman Ulema Group And State Of Practicing “Kaza” 

Authority During the 18th Century, (Doktora Tezi), Ankara: Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. 

 

IŞIK Fatma, Anadolu 3 numaralı ruznamçesi transkripsiyonu (Vr. 1c-26a) (Hicri 994-

995-996), (Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge 

Yönetimi Bölümü. 

 

KURU Levent, Kazaskerlik Ruznamçelerine Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Rumeli’de 

Kadılık, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016. 

 

ÖZER Mehmet Fatih, Osmanlı İlmiyye Teşkilatı Araştırmalarında Kullanılabilecek 

Temel Kaynaklar, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara:2014. 

 

PASLI Gökçe, 3 nolu Anadolu Kazaskerliği ruznamçesi (Vr. 27b-47a) (H. 994-996), 

(Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 

Bölümü.  

 

ÜK Berin, Anadolu Kazaskerliği 6/1 Nolu Ruznamçe Defterine Göre Anadolu’da 

Kadılık Kurumu, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2016. 

 

YETİM Hacer, 1217–1224 Tarihli Mülâzemet Defterleri ve Mülâzemet Sistemi, Yüksek 

(Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. 

 

 

 

 



91 
 

İnternet Kaynakları 

AKDAĞ Mustafa, Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar, 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1239/14136.pdf ,s. 27-51. 

 

http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1239/14136.pdf
http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/


92 
 

RUZNAMÇENİN TRANSKRİPSİYONU 

Kapak 

Sâbıkâ sadr-ı Anadolu Olan Hekimbaşı-zâde Yahya Efendinindir 

1099-1100-1101 seneleri Anadolu tezkere hânesidir 

Sayfa 1 

Sahh
311

 

Hüküm 1/1: 

Anadolu Kazaskeri izzetlü fazîletlü efendi hazretleri 

Sefer-i hümâyûn vâki‘ oldukça kudât efendilere merhameten mutasarrıf oldukları 

menâsıb tevcîh olunmak mu‘tâd olmağla sâdır olan hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn 

mûcebince bu sefer-i hümâyûnda dahi mutasarrıf olanların tevcîh-i menâsıba murahhas 

ve me’zûn olmuşlardır lâkin rızâ-yı hümâyûn-ı pâdişâhîye mugâyir mutasarrıf olanları 

gayri bir kat dahi irdâf 
312

 olunmayub ve mülâzemetde emeği olanlara ve sâhib-i 

haysiyyet olan müstehakkîne bir tarîkle gadr olmamağa bezl-i makdûr eyleyüb ancak 

mutasarrıf üzerinden me’zûn olduğunuz üzere tevcîh-i menâsıb eylesüz deyû buyruldu. 

27 L(Şevval) 1099 

 

Sahh 

Hüküm 1/2 

Anadolu Kazaskeri izzetlü fazîletlü efendi hazretleri 

Zümre’-i ulemâdan mülâzım olan efendilerin yirmi ve yirmi beş ve otuz akçe 

medreseler içün be-hasebi’l-kânûn tarafınızdan medrese virilüb kayd olundukdan sonra 

fark medresesi sa‘âdetlü fazîletlü semâhatlü şeyhü’l-islâm -sellemehu’l-azîzü’l-allâm- 

hazretlerinin huzûr-ı şerîflerinde ilm-i me‘ânide imtihân ve ders okuyub istihkâkı zâhir 

                                                           
311

 Sahh mührü kazaskerler tarafından kullanılan ve bir belgenin doğruluğunu tasdik için kullanılan 

mühürlerdir. Bkz. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, s. 97. Burada mühür kullanılmamış ancak 

belgenin sahihliğini belirtmek için sahh ibaresi kayıtların başına not edilmiştir. 
312

 Ardı sıra yürütme, yürütülme. Develioğlu, s. 445. 
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olub taraf-ı şerîflerinden izn ve işâret buyruldukdan sonra virilüb mâdâmki müşârün-

ileyh hazretlerinin işâretleri olmadıkca min-ba‘d kimesneye kırk akçe medrese 

virilmemek üzere vârid olan hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn mûcebince işbu buyruldu 

düstûru’l-amel olmak üzere rûz-nâmelere kayd ve dâ’imâ mazmûnıyla amel ve hilâfına 

ruhsat ve cevâz gösterilmiye deyû buyruldu.   

Gurre-i Cemaziyelahir li-sene 1100. 

 

Sahh 

Hüküm 1/3 

Anadolu Kazaskeri izzetlü fazîletlü efendi hazretleri 

Haleb’e karîb Kilis kazâsının hâlâ kadısı olan Ahmed i‘zâz-ı havâssı sâkinlerinden Şeyh 

Abdo karındaşı Rüstem içün sâ‘î-i fesâd ve şerîr ve gammazdırlar ahâlî-i vilâyet 

kendülerden râzı ve şâkir değillerdir deyu südde-i sa‘âdete arz eyledikden sonra beş altı 

ay mürûrunda yine merkûmânın hüsn-i hâllerine kâğıd yazması mûceb-i azl olmağın 

mezbûru azl edüb mansıbını müstehak olan efendiye münceren tevcîh ve min-ba‘d 

mezkûr Ahmed’e mansıb verilmemek üzere rûz-nâmçenize kayd etdiresiz. Gurre-i 

Gurre-i Ca(Cemaziyelevvel) sene 101 

 

Sahh 

Hüküm 1/4 

Anadolu Kazaskeri efendi hazretleri 

Sâhib-i arz-ı hâl Ali’yi pâyesinde bir şeyle kayırasız deyu buyruldu 

Sa‘âdetlü merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun. Bu dâ‘îleri kudemâ-i tarîkden olub 

gâlib-i ömrüm hıfz-ı Kur’ân ve tahsîl-i ulûm-ı şer‘îyyede iftâ idüb altı seneye karîb 

mülâzemet ve meşakkat-i sefer ile Edirne’de mısır kaleminde münîf kadı olub mansıba 

geldüği birkaç kadı garaz idüb Receb Paşa’ya arz-ı hâl virüb bühtân ile tarîkden 
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mücerred mansıbım fermân ile yedimden alub küllî gadr ve hayf itmeleriyle bu denlü 

zamân sıfrü’l-yed bir akçe îrâdım ve kâra iktidârım olmayub pîr-i fânî ve kesîrü’l-iyâl 

medyûn-ı müstağrak dâ‘îleri olmağın pâyemde mansıba nâ’il olunca bir ma‘îşet ihsân 

buyurulmak bâbında fazîletlü Anadolu Kazaskeri efendi hazretlerine hitâben fermân-ı 

şerîfleri niyâz olunur. Bâkî emr ü fermân sultânım hazretlerinindir. 

E’l-abdü’d-dai e’ş-Şeyh Ali e’t-Tariki  

 

Sahh 

Hüküm 1/5 

Anadolu Kazaskeri ‘izzetlü fazîletlü efendi hazretleri 

Hâlâ Divriği’de kadı olan Receb nâm kadının der-i devlete arzı gelüb kendü mutasarrıf 

olduğu kazâdan hâric Arapgir ve Harput ve Çemişgezek ve Malatya kazâlarında sâkin 

kırk elli nefer kimesne içün şer‘an üzerlerine bir dürlü cürm ve töhmet sâbit ve zâhir 

olmadığın kat‘-i tarîk eden zümre-i eşkiyâdandır üzerlerine Sivas ve Maraş ve 

Diyarbekir beylerbeyileri ve ol vilâyetlerin tevâif-i askeri ta‘yin olunub ele girenleri katl 

olunduktan sonra bâkîlerine ez‘âfen muzâ‘afe nezir bağlanmak lâzıme-i hâldür deyu 

i‘lâm itmiştir. Bu makûle türrehâtı kaleme getürüb nik ve bedi temyîze kâdir olmayan 

şahsın keyfiyet-i hâlî su’âle muhtâc olmayub arzında olan halt-ı kelâmı husûsan imzâsı 

kemâl-i cehl ve gabâvetini izhâr etmeğin mezbûrı azl edüb yerine bir müstehak 

kimesneyi nasb eyleyesiz deyu buyruldu. 4 Ca (Cemaziyelevvel) sene 101 

Sayfa 2  

El-menâsıbü’l-ma‘rûzât ale’l-atabeti’l-‘aliyyetü’l-hakâniyye fî Cemâziye’l-evvel li-

seneti tis‘a tis‘in ve elf 

Hüküm 2/1 

Mahmil
313

-i Şerîf-i Mısrî 

                                                           
313

 Her yıl hac mevsiminde halîfe ve bâzı İslâm hükümdarlarının kāfilelerle Mekke ve Medîne'ye gönderdikleri hediye 

takımlarından her biri: “Dersaâdet mahmili.” “Mısır mahmili.”  
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Tavâf-ı Beytü’l-Haram içün Mekke-i Mükerreme taraf-ı pür şerefine teveccüh eden 

hüccâc-ı zevi’l-ihtirâm içün her sene müstakîl kadı nasb olunmak kânun-ı kadîm-i 

şehriyârî olmağın Mevlânâ e’s-Seyyid Taceddin dâ‘îlerine işbu sene-i mübârekede 

Mısır-ı Kahire mahmil-i şerîfi ile tevcîh edilen hüccâc-ı kirâma kadı nasb buyurulmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 2/2 

Kazâ-ı Yörükân-ı Taraklıborlu 

Yörükân-ı Taraklıborlu kazâsında ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan İsmâil fevt olmağın 

yeri yevmî iki yüz akçe ile Araç kazâsından on sekiz ây infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub 

pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvar-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ahmed dâ‘îleri misli ile 

gâyet-i şehrden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 2/3 

Kazâ-ı Ayasuluğ 

Ayasuluğ kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Abdülhalim fevt olmağın yeri 

medine-i Şire’de sâbıkan Molla Arab müderrisi olub ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet 

olduğından mâ-adâ pîr ve ihtiyâr olmağla şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ 

Ahmed dâ‘îleri Sart kazâsı ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd tevcîh olunmak 

bâbında sa‘âdetlü inâyetlü şeyhü’l-islâm -sellemehu’l-azîzü’l-allâm- hazretlerinin işâret-

i aliyyeleri olmağın mezbûr da‘îleri gurre-i merkûmeden Ayasuluğ kazâsına Sart 

kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 2/4 

Kazâ-i İskefsir ma‘a Aybastı 

İskefsir ma‘a Aybastı kadısı Himmet şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe 

ile İstanbul’da Şeyh Resmî Medresesi’nden elli ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz otuz 
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akçe ile gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 2/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gönye 

Gönye kadısı Mehmed bî-berât mutasarrıf olmağın gâyet-i şehrden iki ây tevkîtiyle ref‘ 

ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Duhan kazâsından on sekiz ây infisâl ve yedi ây âsitane-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile 

ba‘de’l-hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 2/6 

Kazâ-i Ulak 

Ulak kadısı Ahmed dokuz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gâyet-i şehrden üç ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Çerkeş kazâsından elli dokuz ay infisâl ve 

on üç ay âsitânesi olub pîr ve ihtiyâr olmağla mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer 

Ahmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bid ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 2/7 

Kazâ-i Gevanis 

Gevanis kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Mehmed şehr-i âtî gâyetinden üç ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da İbrahim Paşa Medresesi’nden 

altmış iki ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-

i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 2/8 

Kazâ-i Baş Gelembe 
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Baş Gelembe kazâsında ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Kamran-zâde Said’in mevti 

sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî iki yüz akçe ile Kaşaklı kazâsından kırk 

ay infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olan Mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli 

ile gâyet-i şehrden ancak on iki ay mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 2/9 

Kaza-i Eşen 

Eşen kadısı Mehmed on üç ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yeri yevmî yüz elli akçe ile Döğer kazâsından otuz iki ay infisâl ve kâmil-i âsitânesi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile 

gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 2/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Seferihisar-ı Günyüzü 

Seferihisar-ı Günyüzü kadısı Ali sene-i mezbûre Rebiül-evveli gurresinden on beş ay 

müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Baş 

Gelembe kazâsından beş ay mağdûriyetinden mâ-adâ on dokuz ay infisâl ve kezâlik 

âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 2/11       

Bâ berat  

Kazâ-i Milan 

Milan kadısı Mustafa sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gâyet-i şehrden dört ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Saz kazâsından elli üç ay infisâl ve on 

sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed 
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dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 2/12   

Bâ-berât 

Kazâ-i Şuhud 

Şuhud kadısı Ahmed şehr-i mezbûr gurresinden on beş ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Honaz kazâsından yüz sekiz ay 

infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 2/13 

Kazâ-i Muğla 

Muğla kadısı Mehmed’in terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlîsinden cemm-i gafîr 

ihbârıyla müstehak olmağla şehr-i âtî muntasıfından ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Günyüzü kazâsından on ay mağdûriyyetinden mâ-adâ on bir ay infisâl ve kezâlik 

âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Nasuh dâ‘îlerine muntasıf-ı şehr-i 

merkûmeden ancak on iki ay mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Abdülhalim dâ‘îleri 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Cemâziye’l-âhir li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 2/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Larende 

Larende kadısı İbrahim’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Akşehir kazâsından otuz dört ay infisâl ve 

on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve şâyeste-i âtıfet-i 

şehriyârî olan mevlânâ Zeynelabidin dâ‘ilerine misli ve tevâbi‘-i kadîmesiyle ba‘de 
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hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu.  

Hüküm 2/15 

Kazâ-i Serulus 

Serulus kadısı Şeyh Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Balat kazâsından on dokuz ay infisâl ve 

on üç ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Receb dâ‘îlerine yevmî üç yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 2/16 

Kazâ-i Çağa 

Çağa kadısı Ömer sene-i sâbıka Zilhiccesi gurresinden on altı ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz akçe ile Kurupazarı Kal‘â-i 

Haleb kazâsından altmış ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.   

Sayfa 3 

Hüküm 3/1 

Kazâ-i Baş Gelembe 

Baş Gelembe kadısı Mustafa …? müddet-i muayyenesi olan on iki ay zamânı 

tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Rumkale kazâsından yirmi üç ay 

infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsı ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/2 

Bâ-berât 
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Kaza-i Bucura 

Bucura kadısı Abdulbaki’nin terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlîsinden cemm-i 

gafîr ihbârıyla mütehakkık olmağın gâyet-i şehrden ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Saz kazâsından kırk ay infisâl ve on iki ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Lütfullah dâ‘îlerine misli ve Karacaviran ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/3 

Kazâ-i Hasankeyf  

Hasankeyf kadısı Ahmed altı ay bî-berât mutasarrıf olmağın gâyet-i şehrden ref‘ ve yeri 

yevmî iki yüz akçe ile Havran kazâsından on bir ay mağdûriyyetinden mâ-adâ kâmil-i 

infisâl ve âsitânesi olan mevlânâ Hasan dâ‘ilerine misli ve Palu kazâsı ilhâkıyla gâyet-i 

mezbûreden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i İfraz ve Fenaris 

İfraz ve Fenaris kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Ali şehr-i mezbûr gâyetinden 

beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz akçe ile Serkeş kazâsından on sekiz ay infisâl ve 

kâmil-i âsitânesi olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ile ile ba‘de 

hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/5 

Kazâ-i Barla 

Barla kadısı Ali on altı ay bî-berât mutasarrıf olmağın gâyet-i şehrden ref‘ ve yeri yevmî 

kırk akçe ile Bursa’da Abidin Paşa Medresesi’nden sekiz sene infisâl ve on altı ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine bâ-
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terakkî yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu.  

Hüküm 3/6 

Kazâ-i Banaz 

Banaz kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan e’s-Seyyid Mehmed’in mevti sikât 

ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî üç yüz akçe ile Gediz kazâsından infisâl ve 

âsitânesi kâmil olub pîr ve ihtiyâr olmağla müstehak-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ 

Himmet dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Viranşehir 

Viranşehir kadısı Abdülselam sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden 

dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kargı kazâsından kırk yedi ay 

infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan Müntakî-

zâde Abdülhalim dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 3/8 

Kazâ-i Bozüyük-i Menteşe 

Bozüyük-i Menteşe kadısı Mustafa’nın müddet-i halle karîb olmağın gurre-i 

merkûmeden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Hasan Paşa 

Medresesi’nde kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Esad 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/9 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Kaşaklı 

Kaşaklı kadısı Derviş Mehmed on altı ay bî-berât mutasarrıf olmağın gâyet-i şehrden 

ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Şerif Mahmud Medresesi’nden yedi sene infisâl ve on 

yedi ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/10 

Kazâ-i Kurupazarı ma‘a Karahisar-ı Naallu 

Kurupazarı ma‘a Karahisar-ı Naallu kadısı Mehmed’in fevti sikât ihbârıyla mütehakkık 

olmağın yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Fatma Hatun Medresesi’nden yirmi ay 

infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali 

dâ‘ilerine yevmî yüz otuz akçe ile gâyet-i mezbûreden ancak on sekiz ay tamâmına 

değin mutasarrıf ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 3/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Şeyhlü  

Şeyhlü kadısı Şükrullah sene-i mezbûre Cemâziyelevveli gurresinden on beş ay müddet-

i mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Gönen-i Karesi 

kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Şah Mehmed dâ‘îlerine misli ile 

ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/12 

Kazâ-i Kuruçay ma‘a Yağmurderesi 

Kuruçay ma‘a Yağmurderesi kazâsında ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Mehmed şehr-i 

âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Hacı Paşa Medresesi’nde on 

dokuz sene infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak mevlânâ 
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Davud dâ‘îlerine bâ-terakkî yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına.  

Hüküm 3/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akçaşehir-i Aydın 

Akçaşehir-i Aydın kadısı Mehmed’in müddeti hâlle karîb olmağın gâyet-i şehrden altı 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Sıçanlı kazâsından otuz dört ay infisâl ve 

on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak mevlânâ diğer Mehmed 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Alaiye 

Alaiye kadısı e’s-Seyyid Mustafa’nın dîvân-ı hümâyûna mahzar ile şukkâtı gelüb azlî 

fermân olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile yine Alaiye 

kazâsında dört ay mağdûriyyetinden mâ-adâ elli yedi ay infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Şeyh 

Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Dinek Keskini 

Dinek Keskini kadısı İbrahim’in fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî 

yüz elli akçe ile Mengen kazâsından yirmi bir ay infisâl ve on beş ay âsitânesi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 3/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Geyve 

Geyve kadısı Abdullah’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Nevâhi-i Ermenek kazâsından dokuz ay 

mağdûriyyetinden mâ-adâ yirmi beş ay infisâl ve kezâlik âsitânesi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Albdülhalim dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu.    

Hüküm 3/17 

Kaza-i Sıçanlı 

Sıçanlı kadısı Hüseyin ferâğını biz’zat i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Hâce Hayreddin Medresesi’nden on yedi ay infisâl 

ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf olub 

ba‘dehu muvakkiti Ali dâ‘îleri mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 3/18 

Kazâ-i Oltu    

Oltu kadısı Mustafa on sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri yevmî yetmiş akçe ile Karahisar-ı Timurlı (Demirli) kazâsından altmış ay 

infisâl ve on bir ay âsitânesi olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî seksen akçe ile 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Sayfa 4 

Hüküm 4/1 

Kazâ-i Seyitgazi 
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Seyitgazi kadısı Abdülbaki’nin terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlisinden 

…?Medresesi’nden tûl-i infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî elli akçe ile gâyet-i mezbûreden 

ancak on sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 4/2 

Kazâ-i Mesuli 

Mesuli kadısı Receb on ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

yevmî kırk akçe ile İstanbul’da …?Medresesi’nden on dört sene infisâl ve on beş ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

yüz otuz akçe ile gâyet-i mezbûreden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 4/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sarıçayır 

Sarıçayır kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın gâyet-i şehrden ref‘ ve yeri 

yevmî yüz otuz akçe ile Bacı kazâsından elli sekiz ay infisâl ve on ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ile ancak on sekiz ay mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/4 

Kazâ-i Bafra 

Bafra kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Hüseyin’in mahzar ile dîvân-ı 

hümâyûna şukkâtı gelüb azlî fermân olmağın şehr-i mezbûr muntasıfından ref‘ ve yeri 

yevmî yüz elli akçe ile Havza kadısı olan mevlânâ e’s-Seyyid Ebulkasım dâ‘îlerine 

misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/5 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Köyceğiz 

Köyceğiz kadısı Musa’nın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Nevâhi-i Ermenek kazâsından doksan iki ay 

infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 4/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Malatya 

Malatya kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Harput kazâsından kırk üç ay infisâl ve 

yirmi sekiz ay âsitânesi olub mahall ve müstehak ve şâyeste-i atîfet-i şehrîyârî olan 

mevlânâ Mehmed Emin dâ‘îlerine misli ile tevcîh olunub şehr-i âtî gâyetinden Kahta ve 

Taşili ve Sevde kazâlarına tevkît-i mezbûr hulûline değin ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf 

olub ba‘de hulûli’t-tevkît zikr olunan kazâları Malatya kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka.  

Hüküm 4/7 

Kazâ-i Havza 

Havza kadısı e’s-Seyyid Ebulkasım âher kazâya nakl olmağın yeri yevmî kırk akçe ile 

İstanbul’da Davud Ağa Medresesi’nden on beş sene infisâl ve sekiz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ile şehr-i mezbûr gâyetinden ancak on beş ay tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 4/8 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Kızılhisar 

Kızılhisar kadısı Mehmed bizzat ferâğını i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Selenti kazâsından elli bir ay infisâl ve yirmi dört ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Şaban dâ‘îlerine misli ve 

Ilıca-i Saruhan ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/9 

Kazâ-i Çankırı 

Çankırı kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile Tırhala kazâsından kırk beş 

ay infisâl ve yirmi yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan 

müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk oldukdan gayri pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı 

ikrâm ve lâyık-ı ihsân mevlânâ Hüseyin dâ‘îleri te’bîd-i ihtiyâr etmekle ba‘de hulûli’t-

tevkît merkûm dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bozkır 

Bozkır kazâsı Seydişehir kazâsından ifrâz olunub yevmî seksen akçe ile Yaviçe 

kazâsından yetmiş ay infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ali dâ‘îlerine yevmî yüz akçe ile şehr-i mezbûr gâyetinden müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çemişgezek 
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Çemişgezek kadısı Derviş Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Şiran kazâsından otuz 

beş ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akyazı 

Akyazı kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Yusuf’un mevti sikât ihbârıyla 

mütehakkık olmağın yevmî iki yüz akçe ile kazasker-i sâbık zamânında Gölpazar-ı 

Bursa muvakkiti olub zikr olunan Gölpazar-ı Bursa kazâsı âhere te’bîd olmağla sıfrü’l-

yed kalan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine misli ile şehr-i mezbûr gâyetinden müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Recebü’l-ferd li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 4/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Timurci (Demirci) 

Timurcı (Demirci) kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden 

altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Harim kazâsından otuz iki ay infisâl 

ve yirmi dört ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı haysiyyetden sâdat-ı kirâmdan 

olmağla sezâvâr-ı ikrâm ve lâyık-ı ihsân olan mevlânâ e’s-Seyyid Arif Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gerede 
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Gerede kadısı Mustafa’nın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Nevâhi-i Bergama kazâsından otuz beş ay 

infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı 

âtıfet-i şehriyârî olan e’l-Hacc Mehmed dâ‘îlerine misli ve Tefen ilhâkıyla tevcîh 

olunub muntasıf-ı şehr-i merkûmdan Gaferyad kazâsında mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-

tevkît Gerede kazâsında Tefen ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bafra  

Bafra kadısı e’s-Seyyid Ebulkasım sene-i mezbûre Cemaziyelâhiresi muntasıfından on 

iki ay müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile 

Arim kazâsından tûl-i infisâl ve on dört ay âsitânesi olub mahall ve müstehak ve 

kudemâ-i tarîkden her vecihle sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ali dâ‘îleri misli 

ile ba’de hulûli’t-tevkît on sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 4/16 

Kazâ-i Baklan  

Baklan kadısı Mehmed sene-i mezbûre cemâziye’l-âhiresi gurresinden on dört ay 

müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî seksen akçe ile 

Amasya-i Aydın kazâsından kırk dokuz ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz akçe ile 

ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 4/17 

Kazâ-i İvrindi 
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İvrindi kadısı Mustafa şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Kula 

kazâsından me’zûnen bi’l-iftâ olub pîr ve ihtiyâr olmağla şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî 

olduğundan gayri risâle-i mergûbe ihdâ etmekle ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olduğu 

nümâyân olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd tevcîh olunmak 

bâbında sa‘âdetlü ‘inâyetlü şeyhü’l-islâm sellemehu’l-‘Azîzü’l-‘Allâm hazretlerinin 

işâret-i âlîyyeleri olmağın  

Sayfa 5 

…?ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/1 

Kazâ-i Hemşin  

Hemşin kadısı İbrahim şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Emlak kazâsından yirmi ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’l-Hacc Mehmed dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu.  

Hüküm 5/2 

Kazâ-i Koçhisar-ı Karaman 

Koçhisar-ı Karaman kazâsı mutasarrıfı e’s-Seyyid İbrahim şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Fazlullah Paşa Medresesi’nden sekiz sene 

infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 5/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eskişehir 
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Eskişehir kadısı Mehmed sene-i mezbûre Saferi gurresinden on altı ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kürtün 

kazâsından on sekiz ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub lede’l-imtihân 

istihkâkı nümayân olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile ba‘de 

hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karaağaç-ı Yalvaç 

Karaağaç-ı Yalvaç kadısı Abdurrahim sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i 

mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Belviran kazâsından 

otuz dokuz ay infisâl ve on dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kemah 

Kemah kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz 

akçe ile Gönye kazâsından yirmi beş ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve Manikderesi ilhâkıyla 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu.  

Hüküm 5/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Söğüd 
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Söğüd kadısı Mustafa sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gâyet-i merkûmeden dört ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Şeyh Resmî Medresesi’nden sekiz 

sene infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Keşab 

Keşâb kazâsı hâlî olduğu ihbâr olmağın Ebulhayr kazâsına ilhâk olub zikr olunan 

Ebulhayr kazâsı kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunub lâkin bî-hasıl olmağla zabtı 

müyesser olmamağla mağdûr ve her vecihle mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-

Seyyid Mustafa dâ‘îlerine gurre-i merkûmeden Keşab kazâsı Ebulhayr kazâsıyla ma‘ân 

ancak on sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 5/8 

Kazâ-i Satılmış 

Satılmış kazâsı müstakil kazâ olmağla şehr-i mezbûr gurresinden üç ay tevkîtiyle 

Bolaman kazâsından ifrâz ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Sinan Paşa 

Medresesi’nden sekiz sene infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Abdurrahim yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i mezbûr ile 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 5/9 

Kazâ-i Bayramlı 

Bayramlı kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Salmanlı kazâsından elli dört ay infisâl ve 

on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ramazan 
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dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve Ölübeniz ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gölhisar-ı Hamid 

Gölhisar-ı Hamid kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Şarkipare kazâsından on 

ay mağdûriyyetinden mâ-adâ on üç ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/11 

Kazâ-i Hısn-ı Mansur  

Hısn-ı Mansur kadısı Mahmud’un müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve muvakkiti Ahmed dahi âher kazâya nakl olmağla yevmî dört yüz 

doksan dokuz akçe ile mukaddemâ Boyabad kadısı olub iki ay tasarrufdan sonra kazâ-i 

mezbûre ber-vech-i arpalık taraf-ı şehriyârîden âhere ihsân olmağla sıfrü’l-yed kalub 

kudemâ-i tarîkden müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olan mevlânâ Ebubekir dâ‘îlerine 

gâyet-i merkûmeden tevâbi‘-i kadimesinden olan Samsat ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd ve 

tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/12 

Kazâ-i Harput 

Harput kadısı Muzaffer sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi gurresinden on altı ay müddet-

i mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Ereğli-i Karaman 

kazâsından hakikî ve i‘tibârî otuz iki ay infisâl ve on dokuz ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Mehmed Zülfi 

dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 5/13 

Kazâ-i İncesu 

İncesu kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Ali’nin şukkâtı gelmeğin şehr-i âti 

muntasıfından ref‘ ve yeri Emlak kazâsına ilhâk olunub mutasarrıfı Mehmed muntasıf-ı 

merkûmdan zikr olunan İncesu kazâsını Emlak kazâsıyla ma‘ân ancak on altı ay 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bakraz(Bakras) 

Bakraz(Bakras) kadısı Hasan’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

iki ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Samsun kazâsından yirmi üç ay 

infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

İbrahim dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît ancak on sekiz ay 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Uşak 

Uşak kadısı Ebubekir’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Lazkiye-i Denizli kazâsından kırk sekiz ay 

infisâl ve kırk ay âsitânesi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 5/16 

Kazâ-i Perloganda(Hâdim)  
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Perloganda kazâsı hâlî olmağın yevmî üç yüz akçe ile Safed kazâsından yedi ay 

mağdûriyyetinden mâ-adâ yirmi iki ay infisâl ve on yedi ay âsitânesi olub eşrâf-ı 

kuzâtdan müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olmağla sezâvâr-ı ikrâm ve âtıfet-i 

şehriyârî olan mevlânâ Abdülkerim dâ‘îlerine te’bîd-i ihtiyâr etmeğin şehr-i mezbûr 

gâyetinden Kureyş ma‘a Divle kazâsı ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 5/17 

Bâ-berât 

Kazâ-i Zile 

Zile kadısı Ali sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi gurresinden on dört ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Taşköprü 

kazâsından otuz dört ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub kudemâ-i 

tarîkden lâyık-ı ihsân ve sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Şeyh Mehmed dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ile tevcîh olunub sene-i mezbûre Şabanı gurresinden tevkît-i merkûme 

hulûline değin Yörükân-ı Araç kazâsında ber-vech-i ma‘işet mutasarrıf olub ba‘de 

hulûli’t-tevkît zikr olunan Zile kazâsını tevâbi‘-i kadîmesi ve kazâ-i mezbûr ilhâkıyla 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin.  

Sayfa 6 

Hüküm 6/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ortapare 

Ortapare kadısı Yusuf bizzat ferâğını i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri yevmî yüz elli akçe ile …? kazâsından müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olmağla 

şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve mezbûr 

…? ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 6/2 
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Kazâ-i Avine 

Avine kadısı Mustafa’nın mevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî kırk 

akçe ile Sütlüce’de Kemal Efendi Medresesi’nden on bir sene infisâl ve on dokuz ay 

âsitâne-i müstemirresi olub hârice müteheyyi’ erbâb-ı haysiyyetden sezâvâr-ı ikrâm ve 

layık-ı ihsân olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine şehr-i mezbûr gâyetinden ber-vech-i te’bîd 

ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 6/3 

Kazâ-i Geyve 

Geyve kadısı Abdullah bizzat ferâgını i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

muvakkiti Abdülhalim dahi üç ay tehir olmağla yeri yevmî üç yüz akçe ile Silifke 

kazâsından elli altı ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub her vecihle mahall 

ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa dâ‘îlerine 

yevmî üç yüz akçe ile tevcîh olunub mezbûr dâ‘îleri kazâ-i merkûmı gâyet-i 

merkûmeden ancak sekiz ay mutasarrıf olub tebaiyyeten müddeti olan on iki ay 

zamânını âher kazâda tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 6/4 

Kazâ-i Karahisar-ı Şarki 

Karahisar-ı Şarki kadısı Halil’in dîvân-ı hümâyûna mahzar ile şukkâtı gelüb azlî fermân 

olunmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile 

Edremit kadısı olub üç ay tasarrufdan sonra fermân ile âhere arpalık olmağla sıfrü’l-yed 

kaldığından mâ-adâ kudemâ-i tarîkden ve eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı 

ikrâm şâyeste-i ihsân olan mevlânâ Hâce-zâde Mustafa dâ‘îleri gâyet-i merkûmeden 

ancak üç ay mutasarrıf olub bakiyye-i müddeti olan beş ay zamânını âher kazâda tekmîl 

etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 6/5 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Biretülfırat 

Biretülfırat kadısı İvaz’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Onikidivan kazâsından yirmi altı ay infisâl 

ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i 

şehriyârî olan mevlânâ Osman dâ‘îlerine Suruç ve İskele köyleri ilhaklarıyla ba‘de 

hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 6/6 

Kazâ-i Sarıkavak 

Sarıkavak kazâsı müstakil kazâ olmağla Çarşamba-i Lazkiye kazâsından ifrâz ve yevmî 

kırk akçe ile Cafer Hilmi Medresesi’nden infisâl ve âsitânesi kâmil evlâd-ı ulemâdan 

sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ile 

gâyet-i şehrden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 6/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bozdoğan 

Bozdoğan kadısı Hızır gurre-i mezbûreden on yedi ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî mukaddema yevmî üç yüz akçe ile Sultanhisarı 

kadısı olub beş ay tasarrufdan sonra kazâ-i mezbûr âhere arpalık olmağla sıfrü’l-yed 

kalan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine tevcîh olunub gurre-i mezbûreden Karpuzlu kazâsına 

mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît zikr olunan Bozdoğan kazâsı Karpuzlu ilhâkıyla 

ma‘â bakiyye-i müddeti olan on beş ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 6/8 

Kazâ-i Yörükan-ı Ankara 
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Yörükan-ı Ankara kazâsı Ankara’dan ifrâz olunmak bâbında sa‘âdetli inâyetli şeyhü’l-

islâm –sellemehu’l-azîzü’l-allâm- hazretlerinin işâret-i aliyyeleri olmağın ifrâz olunub 

yevmî yüz elli akçe ile Meğri kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve yirmi ay âsitânesi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile şehr-i 

mezbûr gurresinden ancak ön dört ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 6/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kosun 

Kosun kadısı Mehmed sene-i mezbûre Rebiülahiri gurresinde on dört ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî altmış akçe ile Kınık ma‘a Üzeyir 

kazâsından on sekiz ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî seksen akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 6/10 

Kazâ-i Alaçam 

Alaçam kadısı Ebubekir gurre-i mezbûreden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Rize 

kazâsında tûl-i infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub pîr ve ihtiyâr olduğundan mâ-adâ alîl 

olmağla şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-

tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 6/11 

Kazâ-i Kilmigad  

Kilmigad ma‘a Karahisar-ı Behramşah kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın 

gâyet-i şehrden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yerine yevmî yüz elli akçe ile Dolma 

kazâsından yirmi yedi ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 
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müstehak olan mevlânâ Osman dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît ancak on sekiz 

ay mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 6/12 

Kazâ-i Murtazaabad 

Murtazaabad kâzâsı Ankara’dan ifrâz olmak bâbında inâyetli şeyhü’l-islâm –

sellemehu’l-azîzü’l-allâm- hazretlerinin işâret-i aliyyeleri olmağın ifrâz olunub yevmî 

iki yüz akçe ile Eğirdir kazâsından kırk dört ay infisâl ve yirmi dört ay âsitâne-i 

müstemirresi olub erbâb-ı haysiyyetden sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ 

Abdullah dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ile tevcîh olunub merkûm dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı 

gâyet-i şehrden ancak on beş ay mutasarrıf olub bakiyye-i müddeti olan beş ay zamânını 

kazâ-i âherde tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.   

Hüküm 6/13  

Kazâ-i Yörükan-ı Ankara 

Yörükan-ı Ankara kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden on dört ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Eflani-i Daday 

kazâsından seksen beş ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ İbrahim dâ‘îleri yevmî iki yüz 

akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf. 

Hüküm 6/14 

Kazâ-i Ilıca-i Bergama 

Ilıca-i Bergama kadısı Mustafa şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yerine Bergama 

kazâsından yirmi altı ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub pîr ve ihtiyâr 

olduğundan gayri sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Abdurrahim-zâde Mehmed 

dâ‘îleri gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 6/15 

Kazâ-i Milas  
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Milas kadısı Abdülbaki’nin müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz akçe ile Keynolu(Ginolu) kazâsından yirmi altı ay 

infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Hasan 

dâ‘îlerine bâ-terakkî yevmî yüz elli akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 6/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Hoşalay 

Hoşalay kadısı Ahmed sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden dört ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Merkez kazâsından otuz beş ay infisâl ve 

on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît on sekiz ay tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Sayfa 7 

Hüküm 7/1 

Kazâ-i Ab-ı Safi 

…?Ilıca-i Bergama kadısı Emin beş ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla 

…?dâ‘îleri ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 7/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tavas 

Tavas kadısı Arif Mehmed’in dîvân-ı hümâyûna şukkâtı gelüb azlî fermân olunmağın 

şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yerine yevmî üç yüz akçe ile Kazâbâd kazâsından 

yetmiş sekiz ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

ve sezâvâr-ı âtıfet olan mevlânâ Hasan dâ‘îleri yevmî dört yüz akçe ile gâyet-i 
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merkûmeden ancak on altı ay mutasarrıf olub bakiyye-i müddeti olan dört ay zamânını 

âher kazâda tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 7/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yabanabad 

Yabanabad kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört 

yüz akçe ile Simav kazâsından mağdûriyyetinden mâ-adâ on dokuz ay infisâl ve on dört 

ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan 

mevlânâ Hasan dâ‘îlerine misli ve Çukurcak kazâsına gurre-i mezbûreden mutasarrıf 

olub ba‘de hulûli’t-tevkît Çukurcak ilhâkıyla tekmîl müddet-i örfiyye edince mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 7/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ünye 

Ünye kadısı e’l-Hacc Abdullah gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

iki yüz akçe ile Afşar kazâsından dokuz ay mağdûriyyetinden mâ-adâ kâmil-i infisâl ve 

âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Numan dâ‘îlerine misli ile ba‘de 

hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 7/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Niğde  

Niğde kadısı Mesud’un müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında muvakkaten Beypazarı kadısı olub 

zikr olunan Beypazarı kazâsı fermân ile âhere arpalık olmağla mağdur olan mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 7/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karahisar-ı Şarki 

Karahisar-ı Şarki kadısı Hoca-zâde Mustafa gurre-i mezbûreden üç ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri Edremid kâzâsı muvakkiti olub kazâ-i 

mezbûr fermân ile âhere arpalık olmağla mağdur olan mevlânâ Turşucu-zâde Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyyesi ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 7/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Dazkırı 

Dazkırı kadısı Mustafa şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

kırk akçe ile İstanbul’da Şah Melik Medresesi’nden yirmi iki ay infisâl ve on dört ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin. 

Hüküm 7/8 

Kazâ-i Karaisalı 

Karaisalı kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden iki 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Şücaeddin kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufundan sonra kazâ-i 

mezbûr âhere ma‘îşet olmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine ba‘de 

hulûli’t-tevkît on altı ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 7/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Manavgat 

Manavgat kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan e’l-Hacc Ali şehr-i mezbûr 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Senir ma‘a Düşenbe 
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kadısı olub dört ay tasarrufdan sonra bi-hasebi’l-iktizâ âhere tevcîh olmağla sıfrü’l-yed 

kalan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît bakiyye-i müddeti olan 

on altı ay zamânını zikr olunan Manavgat kazâsında tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu.  

Hüküm 7/10 

Kazâ-i Kayacık 

Kayacık kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Hasan şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yeri Gediz kazâsından tûl-i infisâl olub kudemâ-i tarîkden pîr ve ihtiyâr mevlânâ 

Bayezid dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden Ilıca-i Saruhan ilhakıyla ber-vech-i te’bîd ve 

tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 7/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bayramiç 

Bayramiç kadısı Cafer Sadık sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi gurresinden müddet-i 

mu‘ayenesini tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da 

Hayreddin Paşa Medresesi’nden on altı sene infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi 

olub erbâb-ı haysiyyetden evlâd-ı ulemâdan hârice müteheyyi’ olan mevlânâ Bahaeddin 

Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 7/12 

Kazâ-i Kalecik 

Kalecik kadısı Şaban’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Harput kazâsından altmış iki ay infisâl ve 

dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub kudemâ-i tarîkden pîr ve ihtiyâr olduğundan mâ-

adâ alîl olmağla şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine te’bîd-i 

ihtiyâr etmeğin ba‘de hulûli’t-tevkît kazâ-i mezbûrı ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  
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Hüküm 7/13 

Kazâ-i Akçaşehir-i Bolu 

Akçaşehir-i Bolu kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın ve yeri Yorus kazâsına 

ilhâk olunmak bâbında fermân-ı âlî vârid olmağla ilhâk olunub zikr olunan Yorus 

kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olub evlâd-ı ulemâdan olduğundan mâ-adâ ehl-i 

ilm ve sâhib-i haysiyyet olan mevlânâ Numan-zade Salih dâ‘îleri mezkûr Akçaşehir-i 

Bolu kazâsına ber-vech-i ilhâk gâyet-i merkûmeden mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka. 

Hüküm 7/14 

Kazâ-i Trahya 

Trahya kazâsı Daday kazâsından ifrâz olunub mukaddemâ zikr olunan Trahya kazâsına 

ber-vech-i te’bîd mutasarrıf etmeğin âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kaldığından mâ-

adâ pîr ve ihtiyâr ve sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Hasan dâ‘îleri şehr-i mezbûr 

gâyetinden zikr olunan Trahya kazâsını Üzümlü kazâsı ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd 

mutasarrıf. 

Hüküm 7/15 

Kazâ-i Ula 

Ula kadısı Mahmud’un müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Keskin kazâsından yedi sene infisâl ve on 

iki ay âsitânesi olub pîr ve ihtiyâr ve sezâvâr-ı ikrâm-ı âtıfet olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine 

ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 7/16 

Kazâ-i Sıçanlı 

Sıçanlı kadısı İbrahim sene-i mezbûre Recebi gurresinden on iki ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve muvakkiti Ali’nin fevti dahi mütehakkık 

olmağla yeri yevmî yüz elli akçe ile Honaz kazâsından kırk bir ay infisâl ve sekiz ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile 
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ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i ‘örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 7/17 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karacaşehir 

Karacaşehir kadısı Hüseyin’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Nevâhi-i Barhal kazâsından elli ay infisâl 

ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa 

dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 7/18 

Bâ-berât 

Kazâ-i Rize 

Rize kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden on sekiz ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Rükneddin 

Medresesi’nden yirmi iki ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı 

haysiyyetden olmağla mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz 

elli akçe ve tevâbi‘-i kadîmesinden Akköy ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 7/19 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ayaş  

Ayaş kadısı Hasan gurre-i mezbûreden on beş ay müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Seydişehir kazâsından beş ay mağdûriyyetden  

Sayfa 8 
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mâ-adâ dokuz ay ve infisâl âsitânesi olub pîr ve ihtiyâr ve her vecihle mahall ve 

müstehak …? Güce-i Kebir kazâsına mutasarrıf olub ba’de hulûli’t-tevkît Ayaş kazâsı 

…? ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 8/1  

Bâ-berât 

Kazâ-i Beyşehir 

Beyşehir kadısı e’s-Seyyid Ahmed gurre-i mezbûreden on sekiz ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Havran kazâsından 

kırk dört ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve 

sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 8/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Nif 

Nif kadısı Kemal Sani gurre-i mezbûreden on sekiz ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Karaburun kazâsından kırk dört ay 

infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub müte‘ayinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk 

olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî gurre-i ramazânü’l-mübârek li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 8/3 

Kazâ-i Niksar 

Niksar kadısı Hasan’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Rükneddin Medresesi’nden otuz 

altı ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve erbâb-ı 
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haysiyyetden sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Murtaza dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît 

yevmî yüz elli akçe ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 8/4 

Kazâ-i Murtazaabad 

Murtazaâbâd kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden on beş ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Şuhud kazâsından otuz yedi ay 

infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 8/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Harput 

Harput kadısı Mehmed Zülfi gurre-i mezbûreden on iki ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Bergama kazâsından elli dört ay 

infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ebubekir dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 8/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çorum 

Çorum kadısı Mehmed’in mahzar ile dîvân-ı hümâyûna şukkâtı gelüb azlî fermân 

olunmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Karaağaç-ı 

Yalvaç kazâsından otuz üç ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i müstemirresi olub sâdât-ı 

kirâmdan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine yevmî üç yüz 

akçe ve gâyet-i merkûmeden Salmanlı ilhâkıyla ancak on dört ay tamâmına değin 

mutasarrıf olub ta‘bîyeten müddeti altı ay zamânı âher kazâda tekmîl etmek ricâsına. 
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Hüküm 8/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sayda 

Sayda kadısı Abdülgani’nin müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Kars-ı Zülkadriye kazâsından hakikî ve 

î‘tibârî yirmi yedi ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît ancak on sekiz ay 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 8/8 

Kazâ-i Eflani-i Daday 

Eflani-i Daday kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden beş 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Yavebolu kazâsından yirmi iki ay infisâl 

ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdülgani 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 8/9 

Kazâ-i Siroz 

Siroz kadısı Ali’nin müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle 

ref‘ ve yeri yevmî yüz akçe ile Gülnar kazâsından kırk beş ay infisâl ve dokuz ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Musa dâ‘îlerine yevmî 

yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 8/10 

Kazâ-i Petekrek 

Petekrek ma‘a Vakıflar kadısı Şaban’ın müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden 

altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz akçe ile Viçe kazâsından on altı ay infisâl ve altı 

ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine 

yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 



129 
 

Hüküm 8/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eyrek 

Eyrek kadısı Ali’nin müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî seksen akçe ile mukaddemâ Aybastı kadısı olub yedi ay 

tasarrufdan sonra âhere tevcîh olmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine yüz 

akçe ile ancak beş ay tamâmına değin. 

Hüküm 8/12 

 Kazâ-i Taşabad 

Taşabad kadısı Ali bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ 

ve yeri yevmî yüz akçe ile Petekrek kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve yedi ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine bâ-

terakkî yevmî yüz elli akçe ve ba‘de hulûli’t-tevkît Gümüşabad kazâsı ilhâkıyla ancak 

on sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 8/13 

Kazâ-i Sonisa ma‘a …?abad 

Sonisa ma‘a …?abad kadısı Ömer bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ 

ve yeri yevmî yetmiş akçe ile Tavasgir kazâsından seksen dört ay infisâl ve altı ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

seksen akçe ile gâyet-i merkûmeden ancak on sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 8/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ardahan ma‘a Ardanuç 

Ardahan ma‘a Ardanuç kazâsı Ahıska kazâsından ifrâz olunub yevmî iki yüz akçe ile 

Ardahan kazâsından infisâl ve âsitânesi kâmil olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 
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Mehmed dâ‘îlerine misli ile şehr-i âtî gâyetinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak. 

Hüküm 8/15 

Kazâ-i Şahme 

Şahme kazâsı hâlî olmağın yevmî seksen akçe ile Bafa kazâsından tûl-i infisâl ve kâmil-

i âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz akçe ile 

şehr-i mezbûr gâyetinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 8/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Havza  

Havza kadısı Ahmed sene-i mezbûre Receb’i gurresinden on dört ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Taşabad kazâsından 

yirmi dokuz ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Yusuf dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve sene-i mezbûre Zilhiccesi 

gâyetinden Gümüş kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Havza kazâsıyla ma‘ân 

müddet-i örfiyyesi. 

Sayfa 9 

Hüküm 9/1 

Kazâ-i Belviran 

…? müstehak olmağla yeri yevmî yüz elli akçe ile Ula kazâsından yirmi altı ay infisâl 

ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Resul 

dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile şehr-i mezbûr gâyetinden ancak on altı ay tamâmına 

değin mutasarrıf olma ricâsına. 

Hüküm 9/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Cide 



131 
 

Cide kadısı Veli’nin müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle 

ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Gönen-i Karesi kazâsından yetmiş iki ay infisâl ve 

yirmi üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îleri 

Taraklıborlu olan tevkîti hulûline değin ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olub Taraklıborlu 

kazâsı mutasarrıfı e’s-Seyyid Sıtkı sene-i mezbûr Safer’i gurresinden müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin tasarrufdan sonra mezbûr Ali dâ‘îleri zikr olunan Cide kazâsı ilhâkıyla 

Taraklıborlu kazâsına tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olub ba‘dehu tekmîl-i 

müddet yalnız Cide kazâsına ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 9/3 

Kazâ-i Kemer-i Hamid 

Kemer-i Hamid kadısı Şeyh Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtîden ref‘ 

ve yeri yevmî yüz akçe ile yine kazâ-i mezbûreden yirmi yedi ay infisâl ve dokuz ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdurrahim dâ‘îlerine 

yevmî yüz otuz akçe ile gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olma ricâsına. 

Hüküm 9/4 

Kazâ-i Karaova ma‘a Bodrum 

Karaova ma‘a Bodrum kadısı Abdullah’ın müddeti halle karîb olmağın gurre-i 

mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da İskender Paşa 

Medresesi’nden sekiz sene infisâl ve dokuz ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olma ricâsına. 

Hüküm 9/5 

Kazâ-i Kars-ı Zülkadriye 

Kars-ı Zülkadriye kadısı Mahmud şehr-i mezbûr gâyetinden üç ay tevkîtiyle ref‘ olunub 

yeri medine-i Kayseriye’de mukaddemâ dahl pâyesiyle Hunad Hatun müderrisi olub 

hâlâ medine-i mezbûrda me’zûnen bil-iftâ olan Kamış-zade e’s-Seyyid İbrahim’e ber-

vech-i te’bîd ve tekâ‘üd tevcîh oluna deyu sa‘âdetli rağbetli şeyhü’l-islâm –sellemehu’l-
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azîzü’l-allâm- hazretlerinin işâret-i âlîyyeleri olmağın mezbûr dâ‘îleri ba‘de hulûli’t-

tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

Fî gurre-i Şevvali’l-Mükerrem li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 9/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ereğli-i Karaman 

Ereğli-i Karaman kadısı Mehmed sene-i mezbûre Şaban’ı gurresinden on yedi ay 

müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kırşehir 

kazâsından altmış sekiz ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub sezâvâr-ı 

âtıfet olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 9/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çorum 

Çorum kadısı e’s-Seyyid Mustafa gurre-i mezbûreden on dört ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kepsut kazâsından 

otuz iki ay infisâl ve yirmi ay âsitâne-i müstemirresi olub sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ 

Abdullah dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 9/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Lefke 

Lefke kadısı e’s-Seyyid İbrahim gurre-i mezbûreden on sekiz ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da İshak Hilmi 

Medresesi’nden yirmi dokuz ay infisâl ve yirmi üç ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-
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ı isti‘dâddan lâyık-ı ihsân olan mevlânâ e’s-Seyyid Arif Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz 

elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyyesi ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 9/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bayburd-ı Erzurum  

Bayburd-ı Erzurum kadısı e’s-Seyyid Hasan sene-i mezbûre Şaban’ı gurresinden on iki 

ay tamâmına değin tasarrufundan ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Çine kazâsından on 

iki ay mağdûriyyetinden mâ-adâ on dört ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi 

olub lâyık-ı ihsân olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 9/10 

Kazâ-i Çöreği 

Çöreği kadısı Ali’nin şukkâtı gelmeğin gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

Serkeş kazâsı ilhâk olunub ber-vech-i te’bîd mutasarrıfı olan mevlânâ Mehmed zikr 

olunan Çöreği kazâsı Serkeş kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olmak ricâsına.    

Hüküm 9/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yakupbey Derbendi 

Yakupbey Derbendi kadısı Ramazan gurre-i mezbûreden on iki ay tamâmına değin 

tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Oruç Paşa 

Medresesi’nden yirmi dört ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî seksen akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 9/12  

Bâ-berât 

Kazâ-i Safed 
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Safed kadısı Mehmed Salih gurre-i mezbûreden on iki ay bakiyye-i müddetini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Mehmed Paşa 

Medresesi’nden yirmi ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub sezâvâr-ı ikrâm 

olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 9/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Belcik 

Belcik kadısı Halil gurre-i mezbûreden on bir ay bakiyye-i müddetini tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Sarıca Paşa Medresesi’nden yirmi dört ay infisâl ve on 

üç ay âsitâne-i müstemirresi olub sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Abdülbaki dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 9/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tosya 

Tosya kadısı Ahmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile İznik kazâsından otuz bir ay infisâl ve yirmi 

beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî 

olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 9/15 

Kazâ-i Cebele 

Cebele kazâsı Hama kazâsından ifraz ve ber-vech-i ilhâk mutasarrıfı e’s-Seyyid 

Ramazan şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Kudüs-i Şerif’de me’zûnen bil-iftâ olub sahn 

pâyesiyle Osmaniye müderrisi olub ehl-i ilm sâhib-i fazîlet olduğundan mâ-adâ pîr ve 

ihtiyâr olmağla şâyeste-i ihsân olan mevlânâ e’s-Seyyid Abdurrahim dâ‘îlerine ber-

vech-i te’bîd tevcîh ola deyu sa‘âdetlü inâyetlü şeyhü’l-islâm -sellemehu’l-azîzü’l-
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allâm- hazretlerinin işâret-i âlîyyeleri olmağın merkûm dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 9/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bindirekli 

Bindirekli kadısı Derviş Mehmed sene-i mezbûre Ramazan’ı gurresinden on sekiz ay 

müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Giresun 

kazâsından yirmi dört ay infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ İbrahim’e misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 9/17 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karaburun 

Karaburun kadısı Ramazan’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Antalya kazâsından elli iki ay infisal 

Sayfa 10 

 ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Muslı 

dâ‘îlerine yevmî iki yüz …? tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 10/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i İnegöl-i Aydın 

İnegöl-i Aydın kadısı Mehmed’in terk-i mansıb etdiği mütehakkık olmağın şehr-i âtî 

gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Küre-i Nuhas kazâsından …? infisâl ve 

yirmi dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olan 

mevlânâ Abdülhay dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile muvakkiti olduğu 
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Alaşehir mutasarrıfı e’s-Seyyid İbrahim sene-i sâbıkâ Zilhiccesi gurresinden tekmîl 

müddet-i örfiyye edince tasarrufuna değin mezbûr Abdulhay dâ‘îleri İnegöl-i Aydın 

kazâsına ber-vech-i ma‘işet mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît İnegöl-i Aydın kazâsını 

Alaşehir kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak. 

Hüküm 10/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Günyüzü 

Günyüzü kadısı Mehmed gurre-i şehrden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe 

ile Çukurcak kazâsından otuz beş ay infisâl ve on üç ay âsitânesi olub mahall ve 

müstehak mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 10/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yeniil 

Yeniil kadısı Ali gurre-i mezbûreden dokuz ay bakiyye-i müddetini tekmîlden sonra ref‘ 

ve yeri yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ve Ortakçı kazâsı ilhâkıyla Kestel kazâsından 

kırk bir ay infisâl ve yirmi dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliyye 

ve’l-istihkâk olduğundan mâ-adâ sâdât-ı kirâm ve eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan 

mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka.  

Hüküm 10/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i İdlibü’s-Suğra  

İdlibü’s-Suğra kadısı Abdullah’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Şuhud kazâsından on yedi ay 
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mağdûriyyetinden mâ-adâ on altı ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ Emrullah dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-

tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 10/5 

Kazâ-i Şavşat 

Şavşat ma‘a Tebek kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden 

ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Keşderesi kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve 

sekiz ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine şehr-i 

mezbûr gâyetinden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 10/6 

Kazâ-i Meydan ma‘a Karakuş 

Meydan ma‘a Karakuş kazâsı hâlî olduğu ihbâr olunmağın yevmî yüz otuz akçe ile 

Koyulhisar kazâsından munfasıl olub mahall ve müstehak ve pîr ve ihtiyâr olan mevlânâ 

Mustafa dâ‘îlerine şehr-i mezbûr gâyetinden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 10/7 

Kazâ-i Lazkiyetü’l-Arab 

Lazkiyetü’l-Arab kadısı Ebubekir şehr-i mezbûr gâyetinden bakiyye-i müddeti olan 

dokuz ay zamânını tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Arapgir 

kazâsından kırk dört ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak ve pîr ve ihtiyâr olan mevlânâ Mustafa dâ‘îleri misli ve Şugur ve …? ve 

Halkalar ilhâklarıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olduktan sonra Şugur? ve …? ve Halkalar kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak. 

Hüküm 10/8 

Kazâ-i Eflani-i Bolu 
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Eflani-i Bolu kadısı Hasan şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile 

Bor kadısı olub altı ay tasarrufdan sonra be-hasebi’l-iktizâ âhere tevcîh olunmağla 

mağdûr olan mevlânâ Ahmed dâ‘îleri te’bîd-i ihtiyâr etmeğin gâyet-i merkûmeden ber-

vech-i te’bîd mutasarrıf olmak. 

Hüküm 10/9 

Kazâ-i Artukabad 

Artukabad kadısı Mustafa sene-i mezbûre Ramazân’ı gurresinden on sekiz ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Barhal kazâsından 

kırk beş ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Ali dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf. 

Hüküm 10/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Devrekânî 

Devrekânî kadısı Hasan’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Çanlı kazâsından elli sekiz ay infisâl ve on 

iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine 

misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 10/11 

Kazâ-i Yenice-i Taraklı 

Yenice-i Taraklı kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Ahmed şehr-i mezbûr 

gâyetinden dört ay tevkîtiyle Yavebolu kazâsına nakl olunmağla zikr olunan Yavebolu 

mutasarrıfı Receb dâ‘îleri dahi tevkît-i mezbûr Yenice-i Taraklı kazâsına nakl olub 

ba‘de hulûli’t-tevkît bakiyye-i müddeti olan sekiz ay zamânı tekmîl edince mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 10/12 
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Kazâ-i Yavebolu 

Yavebolu kadısı Receb şehr-i mezbûr gâyetinden dört ay tevkîtiyle ref ve yerine ber-

vech-i te’bîd Yenice-i Taraklı kadısı olub eşrâf-ı kuzât ve kudemâ-i tarîkden pîr ve alîl 

olan mevlânâ Ahmed dâ‘îleri nakl olunub ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 10/13 

Kazâ-i Giresun 

Giresun kadısı Ömer şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Hama 

kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât ve kudemâ-i tarîkden pîr ve alîl olan mevlânâ 

Hamza dâ‘îleri te’bîd-i ihtiyâr etmeğin gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 10/14 

Kazâ-i Zile 

Zile kadısı Ali ferâğını i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Çorum kadısı olub sekiz ay tasarrufdan sonra hilâf-ı inhâ ile âhere tevcîh 

olunmağla mağdûr olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine gâyet-i 

merkûmeden ancak beş ay tamâmına değin mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Şeyh 

Mehmed tevcîh-i sâbık üzre mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 10/15 

Kazâ-i Araç 

Araç kadısı e’l-Hacc Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden altı 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Eğirdir kazâsından yetmiş üç ay infisâl 

ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı âtıfet olan 

mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 10/16 
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Kazâ-i Siroz 

Siroz kadısı Ali bizzat ferâgını i‘lâm etmeğin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve muvakkiti 

Musa dahi te’hîr olunub yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Haşimiye Medresesi’nden 

kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ile gâyet-i merkûmeden ancak on ay mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti mezbûr Musa mutasarrıf olmak ricâsına. 

Sayfa 11 

Hüküm 11/1 

Kazâ-i Şabanözü ma‘a Kurupazarı 

…? bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî-i gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe 

ile …? ma‘a Karahisar-ı Naallu kadısı olub dört ay tasarrufdan sonra bi-hasebi’l-iktizâ 

âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Ali dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden 

bakiyye-i müddeti olan on dört ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu.   

Hüküm 11/2 

Kazâ-i Arbaz(Arpaz) 

Arbaz(Arpaz) kazâsı hâlî olmağın yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Ferah Çavuşbaşı 

Medresesi’nden on altı ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile şehr-i mezbûr 

gâyetinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 11/3 

Kazâ-i Cevizderesi 

Cevizderesi kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

seksen akçe ile Gönye kazâsından doksan iki ay infisâl ve on üç ay âsitânesi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz akçe ve tevkît-i mezbûr 

ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l- arz. 
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Hüküm 11/4 

 Kazâ-i Yenice-i Eflani 

Yenice-i Eflani kadısı Abdullah bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yeri mukaddemâ ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken bî-vech mezbûr Abdullah’a tevcîh 

olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Nurullah dâ‘îlerine ibkâ olunub kazâ-i mezbûrı 

gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Zî’l-ka‘de-i şerîfe li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 11/5 

Bâ-berât  

Kazâ-i Simav 

Simav kadısı Ebubekir’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Sermin kazâsından on iki ay kazâ-i âher 

kaydından gayri on dokuz ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 11/6 

Kazâ-i Honaz 

Honaz kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri yevmî yüz otuz akçe ile Seyitgazi kazâsından elli beş ay infisâl ve on üç ay âsitâne-

i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 11/7 

Kazâ-i Merzifon 
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Merzifon kadısı e’l-Hacc Mustafa gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile Adana kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzâtdan 

pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Tob-zâde Hüseyin dâ‘îlerine tevkît-

i mezbûr hulûlinden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 11/8 

Kazâ-i Hacıbektaş 

Hacıbektaş kadısı Mustafa bizzat ferâğını i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr muntasıfından 

ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Davud Paşa Medresesi’nden on beş sene 

infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Abdülgani dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve Palas ve Süleymanlı-yı Kebir ve 

Süleymanlı-yı Sagir ilhâklarıyla muntasıf-ı merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak. 

Hüküm 11/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ortakçı 

Ortakçı kadısı İsmail yedi ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden beş ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Kirmastı Medresesi’nden on üç 

sene infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 11/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gölpazar-ı Bursa 

Gölpazar-ı Bursa kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Hamal-zâde Ahmed fevt 

olmağın yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da İbrahim Çavuş Medresesi’nden on dört 

sene infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı isti‘dâddan ve evlâd-ı 
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ulemâdan mahall ve müstehak olan mevlânâ Yusuf dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile 

gurre-i mezbûreden ancak on altı ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 11/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akhisar-ı Saruhan 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Akhisar-ı Saruhan kadısı e’s-Seyyid Abdülgani 

sene-i mezbûre Rebiülevveli gurresinden müddet-i örfiyyesini tekmîl edince 

tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Eskişehir kazâsından otuz iki ay 

infisâl ve yirmi altı ay âsitâne-i müstemirresi olub sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ 

Mahmud dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz. 

Hüküm 11/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gedegara 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Gedegara kadısı Hasan sene-i mezbûre 

Cemaziyelevveli gurresinden müddet-i örfiyyesini tekmîl edince tasarrufundan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Adranos kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra 

fermân ile âhere arpalık olmağla mağdûr olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 11/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Türkman-ı Haleb 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı ‘âlî vârid olmağın Türkman-ı Haleb kadısı Mehmed sene-i mezbûre 



144 
 

Rebiülevveli gurresinden müddet-i örfiyyesini tekmîl edince tasarrufundan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî iki yüz akçe ile Eğin kazâsından kırk bir ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 11/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akhisar-ı Geyve 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Akhisar-ı Geyve kadısı Musa sene-i mezbûre 

Rebiülevveli gurresinden müddet-i örfiyyesini tekmîl edince tasarrufundan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî dört yüz akçe ile Ortapare kadısı olub iki ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh 

olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Yusuf dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 11/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eskil 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Eskil kadısı Ali sene-i mezbûreden Rebiülevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufundan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe ile Silifke kazâsından on dört ay mağdûriyyetten mâ-adâ on dört ay infisâl ve 

kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Hasan 

dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 11/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kalkanlı 
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Kalkanlı kadısı Yunus’un müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Iğdır kazâsından yirmi beş ay infisâl ve on 

üç ay  

Sayfa 12 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed 

dâ‘îlerine …? müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 12/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kaş 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Kaş kadısı Ömer sene-i mezbûre Saferi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe ile Domaniç kazâsından otuz ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-

i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 12/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Güzelhisar-ı Menemen 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Güzelhisar-ı Menemen kadısı Mehmed sene-i 

mezbûre Saferi gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Can Alim-zâde Medresesi’nden otuz iki ay infisâl ve 

yirmi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid 

Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz. 

Hüküm 12/3 
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Kazâ-i Gölpazar-ı Bursa 

Gölpazar-ı Bursa kadısı Yusuf gurre-i mezbûreden müddet-i mu‘ayyenesi olan on altı 

ay zamânını tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Harem Ağa 

Medresesi’nden kırk ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan Mevlânâ Nuh dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 12/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gönen-i Karesi 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Gönen-i Karesi kadısı Abdullah sene-i sâbıka zi’l-

hiccesi gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî iki yüz akçe ile Manyas kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve yirmi üç ay âsitâne-

i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İsmail dâ‘îlerine yevmî üç yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 12/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Samako 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Samako kadısı Ahmed sene-i mezbûre Muharremi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Gölpazar-ı Bolu kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan Şaban dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 12/6 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Sındırgı 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Sındırgı kadısı Mustafa sene-i mezbûre Muharremi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile Döğer kazâsından yirmi iki ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan Mevlânâ Esad dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 12/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ulus 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Ulus kadısı Ahmed sene-i mezbûre Rebiülevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile Hoşalay kazâsından kırk dört ay infisâl ve on dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe 

ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf. 

Hüküm 12/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Seferihisar-ı Çeşme 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Seferihisar-ı Çeşme kadısı Osman sene-i mezbûre 

Muharremi gurresinden müddet-i örfiyyesini tekmîl edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz akçe ile Malatya kazâsından otuz iki ay infisâl ve yirmi üç ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Hidayetullah dâ‘îlerine misli ile 

ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf. 

Hüküm 12/9 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Van 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Van kadısı İsmail sene-i mezbûre Sâferi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile Siirt ma‘a Savur kazâsından kırk ay infisâl ve yirmi sekiz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan Mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin. 

Hüküm 12/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Antalya 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı ‘âlî vârid olmağın Antalya kadısı Abdurrahman sene-i mezbûre 

Rebiülâhiri gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile Mihaliç kazâsından kırk altı ay infisâl ve 

otuz dokuz ay âsitâne-i müstemirresi eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan müte‘ayyinü’l-

ehliyye ve’l-istihkâk olan mevlânâ Abdülgani dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 12/11 

Kazâ-i Ergani 

Ergani kadısı Ömer’in müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden dört ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri ber-vech-i te’bîd Çemişgezek kadısı iken kazasker-i sâbık 

zamânında âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan e’s-Seyyid Yahya dâ‘îlerine ber-

vech-i mezkûr tevcîh oluna deyu inâyetlü şeyh’ül-islâm –sellemehu’l-azîzü’l-allâm- 

hazretlerinin işâret-i âlîyyeleri olmağla mezkûr dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı ba‘de hulûli’t-

tevkît Savur kazâsı ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 12/12 

Kazâ-i Gölpazar-ı Bolu 
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Gölpazar-ı Bolu kadısı İbrahim şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

kırk akçe ile Üsküdar’da Hüseyin Paşa Medresesi’nden infisâl ve âsitânesi kâmil olub 

her vecihle lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 12/13 

Kazâ-i Mecitözü  

Mecitözü kadısı Ali yedi ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Ahmed Paşa Medresesi’nden seksen dört ay 

infisâl ve on üç ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 12/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kastamonu 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Kastamonu kadısı Mustafa sene-i mezbûre 

Rebiülahiri gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz akçe ile Antakya kazâsından otuz bir ay infisâl ve otuz bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve sâdât-ı kiramdan lâyık-ı ikrâm olan 

mevlânâ e’s-Seyyid Şeyhi dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz. 

Hüküm 12/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sivas 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Sivas kadısı Mehmed sene-i mezbûre 

Cemaziyelahiresi gurresinden sene-i âtiye Ramazan’ı gâyetine değin tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Göynük kazâsından kırk yedi ay infisâl ve otuz altı ay 
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âsitâne-i müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olmağla lâyık-ı ikrâm 

olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 12/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yalvaç 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Yalvaç kadısı e’s-Seyyid Ahmed sene-i mezbûre 

Rebiülevveli gurresinden  

Sayfa 13 

müddet-i örfiyyesi tamâmını tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile 

Keçiborlu kazâsından yirmi beş ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 13/1 

Kazâ-i Denizli 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Denizli kadısı e’s-Seyyid Ahmed sene-i mezbûre 

Rebiülevveli gurresinden müddet-i örfiyyesini tamâmını tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz akçe ile Aksaray kadısı olub dört ay tasarrufdan sonra fermân-ı âlî ile 

âhere arpalık olmağla sıfrü’l-yed kalan e’s-Seyyid Hacı İbrahim dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 13/2 

Kazâ-i Sarıçayır  

Sarıçayır kadısı Mustafa sene-i mezbûre recebi gurresinden on altı ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Can[Alim-
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zâde] Medresesi’nden otuz altı ay infisâl ve yirmi üç ay âsitânesi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ İsmail dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 13/3 

Kazâ-i Afşar 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Afşar kadısı Ali sene-i mezbûre Rebiülevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe ile Ağros kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve yirmi üç ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Şeyh Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Havran kazâsı ilhâkıyla müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf. 

Hüküm 13/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Hama 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Hama kadısı e’s-Seyyid Ramazan sene-i mezbûre 

Recebi gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz akçe ile Akka ve Cebele kazâları ilhâklarıyla Sayda kazâsından otuz 

yedi ây infisâl ve yirmi beş ay âsitâne-i müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-

istihkâk olmağla lâyık-ı ikrâm olan Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 13/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tırhala 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Tırhala kadısı e’s-Seyyid Mehmed sene-i mezbûre 
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Rebiülahiri gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî dört yüz akçe ile Demirci(Timurcı) kazâsından otuz bir ay infisâl ve on 

dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan müte‘ayyinü’l-

ehliyye ve’l-istihkâk olmağla lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine yevmî 

dört yüz doksan dokuz akçe ve müddet-i örfiyye ve tevkît-i mezbûr ile. 

Hüküm 13/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Onikidivan 

Onikidivan kadısı Ali sene-i atebe Şabanı gâyetine değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Helvacıbaşı Medresesi’nden elli dört ay infisâl ve kırk 

dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 13/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ezine-i Kazdağı 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Ezine-i Kazdağı kadısı Abdülaziz sene-i mezbûre 

Cemaziyelevveli gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî dört yüz akçe ile ve Kazâbâd kazâsı ilhâkıyla Amasya kazâsından elli iki ay 

infisâl ve otuz üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Sunullah dâ‘îlerine Bozüyük-i Bursa ve Domaniç ilhâkıyla Alaşehir pâyesi ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 13/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ruha 



153 
 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Ruha kadısı e’l-Hacc Ömer sene-i mezbûre Şevvâli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile Gördes(Gördüs) kazâsından on dört ay mağdûriyyetinden mâ-adâ otuz dört 

ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Receb 

dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 13/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Seydişehir 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Seydişehir kadısı Mehmed Nezir sene-i sâbıka 

Zilhiccesi gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî iki yüz akçe ile Eskişehir kazâsından on dört ay mağdûriyyetinden mâ-adâ dokuz 

ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Yusuf dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-

arz. 

Hüküm 13/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Trabzon 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Trabzon kadısı e’s-Seyyid Mustafa sene-i mezbûre 

Recebi gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile Adana kazâsından kazâsından tûl-i infisâl ve on 

iki ay âsitâne-i müstemirresi olub sâdât-ı kirâm ve eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan ve 

kudemâ-i tarîkden müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olmağla sezâvâr-ı âtıfet-i 

şehriyârî olan Mehmed-zâde e’s-Seyyid Mehmed Menari dâ‘îlerine misli ve Of ve 

tevâbi‘-i kadîmesinden Maçka ilhâklarıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 13/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yaviçe ma‘a Irla 

Yaviçe ma‘a Irla kadısı Halil şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

kırk akçe ile İstanbul’da İlmüddin Medresesi’nden on üç sene infisâl ve dokuz ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 13/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Basra 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Basra kadısı Ömer sene-i mezbûre Şabanı 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile yine kazâ-i mezbûrdan yetmiş beş ay infisâl ve otuz iki ay âsitâne-i 

müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olmağla sezâvâr-ı ikrâm ve lâyık-

ı ihsân olan mevlânâ İsmail dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Antakya 

pâyesi ve şehr-i âtî gâyetinden Karaulus Ana ma‘a Hit ma‘a …? ilhâklarıyla mutasarrıf 

olub ba‘dehu Basra kazâsıyla ma‘ân tekmîl-i seneteyn edince mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz. 

Hüküm 13/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tuzla 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Tuzla kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Lapseki 

kazâsından yirmi yedi ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı 

kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olmağla sezâvâr-ı ikrâm 
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olan mevlânâ Ebubekir dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 13/14 

Kazâ-i Esgüne 

Esgüne kadısı Ahmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört yüz 

akçe ile Kazâbâd kazâsından yirmi bir ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi 

olan mevlânâ e’l-Hacc Mahmud dâ‘îlerine te’bîd-i ihtiyâr etmeğin ba‘de hulûli’t-tevkît 

ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 13/15 

Kazâ-i Ilgın 

Ilgın kadısı İbrahim bizzat ferâgını î‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr muntasıfından ref‘ ve 

yeri yevmî yüz elli akçe ile Ünye kazâsından kırk dokuz ay infisâl ve on dört ay âsitâne-

i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile muntasıf-ı merkûmdan ancak on iki ay mutasarrıf olub 

bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Sayfa 14 

Hüküm 14/1 

Kazâ-i Eğrigöz 

Eğrigöz kadısı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli 

akçe ile …? kazâsından otuz altı ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdulgaffar dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 14/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kestel 
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Kestel kadısı Osman sene-i mezbûre recebi gurresinden on sekiz ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Alaşehir 

kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-

ı zevi’l-ihtirâmdan ve kudemâ-i tarîkden olan mevlânâ e’l-Hacc Mehmed dâ‘îlerine 

misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 14/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kilis 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Kilis kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan dokuz 

akçe ile Kestel kadısı olub iki ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed 

kalan mevlânâ e’s-Seyyid Hüseyin dâ‘îlerine sâdât-ı kirâmdan ve eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-

ihtirâmdan olmağla misli ile ve şehr-i âtî gâyetinden Zamantı ve İncesu kazâlarına ber-

vech-i ma‘îşet mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Kilis kazâsını müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 14/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karahisar-ı Sahib 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Karahisar-ı Sahib kadısı Itullah sene-i mezbûre 

Saferülhayrı gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz akçe ile Karahisar-ı Şarki kazâsından otuz iki ay infisâl ve yirmi ay 

âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî 

olan mevlânâ Halil dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve şehr-i âtî gâyetinden Kavak 

kazâsı mutasarrıfı Mehmed ref‘inden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olub ba’de hulûli’t-

tevkît Karahisar-ı Sahib kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 14/5 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Ilgın 

Ilgın kadısı Mehmed muntasıf-ı şehr-i merkûmeden on iki ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tekmîl-i tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Bakraz(Bakras) kazâsından 

otuz sekiz ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i müstemirresi olub ve lâyık-ı ikrâm olan 

mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine misli ve Doğanhisar kazâsı ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 14/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sis 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Sis kadısı e’s-Seyyid İbrahim sene-i mezbûre 

Rebiülevveli gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî yüz akçe ile Sarıkavak ma‘a Karataş kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve on 

yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan Abbas dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ve tevâbi‘-i kadîmesinden Sarıçam ilhâkıyla tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 14/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Turhal 

Turhal kadısı Hüssam Mehmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

kırk akçe ile İstanbul’da Selim Ağa Medresesi’nden kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve Hüseyinabad kazâsı ilhâkı ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu.  

Hüküm 14/8  
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Bâ-berât 

Kazâ-i Pırnaz 

Pırnaz kadısı Hüseyin şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe 

ile İstanbul’da Hızır Bey Medresesi’nden seksen dört ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz akçe 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 14/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eğin 

Eğin kadısı Ramazan şehr-i mezbûr muntasafından ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile 

Dinek Keskini kazâsından otuz ay infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevâbi‘-i 

kadîmesinden Pingan ilhâkıyla muntasıf-ı merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin. 

Hüküm 14/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Erzincan 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Erzincan kadısı Mansur-zâde e’s-Seyyid Mehmed 

gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz akçe ile yine kazâ-i mezbûrdan on ay mağdûriyyetten mâ-adâ yirmi dört 

ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’l-

Hacc Mustafa dâ‘îlerine misli ve Gevanis ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesini tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 14/11 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Bergama 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Bergama kadısı Hamid sene-i mezbûre 

Cemaziyelahiresi gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî iki yüz akçe ile Kalecik kazâsından beş ay mağdûriyyetten mâ-adâ otuz 

dokuz ay infisâl ve yirmi yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve 

lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ e’s-Seyyid Esad dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 14/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sermin 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Sermin kadısı Ali sene-i mezbûre Şabanı 

gurresinden on sekiz ay müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile İdlibü’s-Suğra kazâsında yirmi ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Ahmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe 

ve …? ba‘de hulûli’t-tevkît tekmîl-i müddet-i örfiyye edince. 

Hüküm 14/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kürtün 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Kürtün kadısı Osman sene-i mezbûre 

Cemaziyelevveli gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Mennan Ağa Medresesi’nden kırk bir ay infisâl ve on 

üç ay âsitâne-i müstemirresi olub lede’l-imtihân istihkâkı nümâyân olan mevlânâ 

Osman dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 14/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çerkeş 

Çerkeş kadısı Ömer bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden beş ay 

tevkîtiyle ref‘  ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Pırnaz kazâsından otuz ay infisâl ve on 

sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 14/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Besni 

İşbu sene-i mübârekede vâki‘ sefer-i hümâyûn takrîbiyle mutasarrıf üzerinden tevcîh-i 

menâsıba fermân-ı âlî vârid olmağın Besni kadısı Ahmed sene-i mezbûre Şabanı 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk 

akçe ile İstanbul’da Kasap İlyas Medresesi’nden yirmi ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve lede’l-imtihân istihkâkı nümâyân olan 

mevlânâ Ebubekir dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve Palu kazâsı ilhâkıyla ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 14/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Samsun 

İşbu sene-i mübârekede… Samsun kadısı e’l-Hacc Şaban sene-i mezbûre Rebiülevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe İlbeki kazâsından elli ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine misli ve tevabi‘-i kadîmesi ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 14/17 
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Bâ-berât 

Kazâ-i İskefsir ma‘a Aybastı 

İşbu sene-i mübârekede… İskefsir ma‘a Aybastı kadısı Mustafa sene-i mezbûre 

Cemaziyelahiresi gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî yüz elli akçe ile Hacıbektaş  

Sayfa 15 

kazâsından yirmi altı ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-

i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 15/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Derkuş 

Derkuş kadısı Veli’nin müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Suudiye Medresesi’nden kâmil-i 

infisâl ve âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Abdullah 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 15/2 

Bâ-berât 

Kaza-i Satılmış 

Satılmış kadısı Abdurrahim şehr-i mezbûr gâyetinden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

Bolman(Bolaman) kadısı olub bir ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-

yed kalan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka.  

Hüküm 15/3 

Bâ-berât 
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Kazâ-i İsird ma‘a Savur 

İsird ma‘a Savur kadısı Muslı bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden altı 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Katib Sinan Medresesi’nden 

infisâl ve âsitânesi kâmil olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olan mevlânâ Ali 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr müddet-i örfiyye ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 15/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karaağaç-ı Yalvaç 

İşbu sene-i mübâreke… Karaağaç-ı Yalvaç kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Eğirdir 

kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 15/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ahıska 

İşbu sene-i mübâreke… Ahıska kadısı …?sene-i mezbûre Şabanı gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile yine 

Ahıska kazâsından kırk bir ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine misli ve tevâbi‘-i kadîmesinden olan Göle 

ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 15/6 

Kazâ-i Mandiçe 

İşbu sene-i mübâreke… Mandiçe kadısı e’l-Hacc Ali sene-i mezbûre cemâziye’l-evveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz 
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elli akçe ile Hacıbektaş kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh 

olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 15/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eğin 

İşbu sene-i mübâreke… Eğin kadısı Mustafa muntasıf-ı merkûmeden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Bayramlı 

kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevâbi‘-i kadîmesi ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 15/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Iğdır  

Iğdır kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan e’s-Seyyid Şeyh Mehmed şehr-i âtî 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da İvaz Ağa 

Medresesi’nden on bir ay infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Abdünnebi dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 15/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kars-ı Erzurum 

İşbu sene-i mübâreke... Kars-ı Erzurum kadısı Halil sene-i mezbûre Şabanı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘  ve yeri yevmî kırk akçe ile 

Edirne’de Kasım Bey Medresesi’nden on dört sene infisâl ve on dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub hârice müteheyyi’ olduğunda mâ-adâ lede’l-imtihân istihkâkı 
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nümâyân olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ba‘de’l-arz. 

Hüküm 15/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Alaiye 

İşbu sene-i mübârekede… Alaiye kadısı Şeyh Mehmed sene-i mezbûre Şabanı 

gurresinden ancak on iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz 

akçe ile Nevâhi-i Alaiye kazâsından kırk üç ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 15/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sürmene 

İşbu sene-i mübâreke… Sürmene kadısı e’s-Seyyid Mustafa sene-i mezbûre 

Cemaziyelevveli gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî yüz elli akçe ile Yüreğir kazâsından sekiz ay mağdûriyyetten mâ-adâ dokuz 

ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz. 

Hüküm 15/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Selenti  

İşbu sene-i mübâreke… Selenti kadısı e’s-Seyyid Hasan sene-i mezbûre Rebiülahiri 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk 

akçe ile İstanbul’da Faik Bey Medresesi’nden altı sene infisâl ve on bir ay âsitâne-i 
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müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 15/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Koçhisar-ı Gerede 

Koçhisar-ı Gerede kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden 

altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Yedidivan kadısı olub zamân-ı kalîli 

tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine 

misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 15/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Serulus 

İşbu sene-i mübâreke… Serulus kadısı Receb gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Çal muvakkiti olub 

be-hasebi’l-iktizâ âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine 

misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 15/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Osmancık 

İşbu sene-i mübâreke… Osmancık kadısı Yusuf sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile Kalkanlı kazâsından otuz üç ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Veliüddin dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 15/16 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Mandalyat 

İşbu sene-i mübâreke… Mandalyat kadısı e’s-Seyyid Ahmed gurre-i mezbûreden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Güce-i Kebir kazâsından on sekiz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Sayfa 16 

Hüküm 16/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Koyulhisar 

Koyulhisar kadısı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk 

akçe ile Üsküdar’da …? üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

İsmâil dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz. 

Hüküm 16/2 

Kazâ-i Silifke 

İşbu sene-i mübâreke... Silifke kadısı İbrahim sene-i mezbûre Şabanı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Taşabad kazâsından elli sekiz ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub 

müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 16/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ezine-i Ayasuluğ 

İşbu sene-i mübâreke... Ezine-i Ayasuluğ kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Homa 



167 
 

kazâsından kırk sekiz ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Halil dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 16/4 

Kazâ-i Kelkit 

İşbu sene-i mübâreke… Kelkit kadısı İsmail sene-i [mezbûre] Şabanı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile 

Bursa’da Celaliye Medresesi’nden altmış ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 16/5 

Kazâ-i Ökse 

İşbu sene-i mübâreke… Ökse kadısı Mahmud sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk 

akçe ile İstanbul’da Şeyh Resmî Medresesi’nden on beş ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz otuz 

akçe ve Ayvacık kazâsı ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 16/6 

Kazâ-i Ayandon 

Ayandon kadısı e’l-Hacc Mehmed bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kilmigad kazâsından altmış dokuz ay 

infisâl ve yirmi yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 16/7 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Bozkır 

İşbu sene-i mübâreke... Bozkır kadısı Ali sene-i mezbûre Recebi gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da 

Sarıca Paşa Medresesi’nden on bir sene infisâl ve yirmi üç ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ile müddet-i örfiiyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 16/8 

Kazâ-i Hemşin 

İşbu sene-i mübâreke… Hemşin kadısı e’l-Hacc Mehmed sene-i mezbûre Şabanı 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk 

akçe ile İstanbul’da Cenabi Medresesi’nden yirmi ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ve Arhavi kazâsı ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 16/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çarşamba-i Lazkiye 

İşbu sene-i mübâreke... Çarşamba-i Lazkiye kadısı Haydar sene-i mezbûre Rebiülevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe ile Keçiborlu kazâsından elli dokuz ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 16/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Maarratü’l-Mısrin 
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İşbu sene-i mübâreke... Maarratü’l-Mısrin kadısı Ömer şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i 

seneteyn edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Behmen 

Ağa Medresesi’nden yirmi ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı 

isti‘dâddan lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve Nizib kazâsı ilhâkı ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 16/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sivasili 

İşbu sene-i mübâreke... Sivasili kadısı e’s-Seyyid Abdurrahim sene-i mezbûre Recebi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe ile Gerger kazâsından hakîkî ve i‘tibârî otuz üç ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî iki yüz 

akçe ve Kuruçay ilhâkı ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 16/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kırşehir 

İşbu sene-i mübâreke... Kırşehir kadısı Hasan sene-i mezbûre Saferi gurresinden tekmîl-

i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Çay ma‘a 

Karamuk kazâsından hakîkî ve i‘tibârî yirmi altı ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 16/13 

Kazâ-i Bozulus 

İşbu sene-i mübâreke… Bozulus kadısı Mehmed sene-i mezbûre Şevvâli gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Çağa kazâsından yirmi dört ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 
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müstehak olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 16/14 

Kazâ-i Gönye 

İşbu sene-i mübâreke… Gönye kadısı Mehmed sene-i mezbûre Şabanı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile 

Üsküdar’da Balaban Paşa Medresesi’nden yirmi iki ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Abdurrahim dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 16/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Belviran 

Belviran kadısı Resul şehr-i sâbık gurresinden on altı ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Gülnar kazâsından yetmiş üç ay 

infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 16/16 

Kazâ-i Gömeçkebir 

Gömeçkebir kadısı Musa’nın terk-i mansıb etdiği ihbâr olunmağla şehr-i mezbûr 

muntasıfdan ref‘ ve muvakkiti Mehmed dahi beş ay te’hîr olunub yeri yevmî kırk akçe 

ile İstanbul’da Ali Paşa Medresesi’nden infisâl ve âsitânesi kâmil olub erbâb-ı isti‘dâd 

ve sâdât-ı kirâmdan mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve muntasıf-ı 

merkûmeden  

Sayfa 17 
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 …? ancak sekiz ay mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Mehmed dâ‘îleri mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 17/1 

Kazâ-i Ermenek 

İşbu sene-i mübâreke… Ermenek kadısı Mustafa sene-i mezbûre Şabanı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile 

…? kazâsından yirmi ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 17/2 

Kazâ-i Ortapare 

İşbu sene-i mübâreke... Ortapare kadısı Ahmed sene-i mezbûre Şabanı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Arpaz(Arbaz) kazâsından sekiz ay mağdûriyyetten mâ-adâ on yedi ay infisâl ve kezâlik 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Ahmed dâ‘îlerine 

Merzifonabad ilhâkı ve yevmî iki yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 17/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Senir ma‘a Düşenbe 

Senir ma‘a Düşenbe kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan e’l-Hacc Mehmed 

sene-i atebe Zilkadesi gâyetine değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe 

ile Kaşaklı kazâsından yirmi ay infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-

i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 17/4 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Aladağ 

İşbu sene-i mübâreke... Aladağ kadısı Hasan sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe 

ile Emin Bey Medresesi’nden yirmi ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

lede’l-imtihân istihkâkı nümâyân olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 17/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tuht 

İşbu sene-i mübâreke… Tuht kadısı Şeyh Mehmed sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe ile Turgut kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla 

mağdûr olan mevlânâ Halil dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 17/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Harim 

İşbu sene-i mübâreke… Harim kadısı e’s-Seyyid Mehmed sene-i mezbûre Recebi 

gurresinden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz 

akçe ile Gediz kazâsından infisâl ve âsitânesi kâmil olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-

istihkâk olan e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 17/7 

Kazâ-i Atina 
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İşbu sene-i mübâreke… Atina kadısı Şaban sene-i mezbûre Recebi gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da 

Hüseyin Paşa Medresesi’nden on üç ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz.  

Hüküm 17/8 

Kazâ-i Güzelhisar ma‘a Ilıca-i Saruhan 

İşbu sene-i mübâreke… Güzelhisar ma‘a Ilıca-i Saruhan kadısı Şaban sene-i mezbûre 

Recebi gurresinden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî 

kırk akçe ile İstanbul’da Yusuf Ağa Medresesi’nden dokuz sene infisâl ve yirmi bir ay 

âsitâne-i müstemirresi olub lede’l-imtihân istihkâkı nümâyân olan mevlânâ İbrahim 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 17/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eriha 

İşbu sene-i mübâreke… Eriha kadısı Vaiz-zâde Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Bafra 

kazâsından yirmi yedi ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ İsmail dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 17/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kınık ma‘a Üzeyir 

Kınık ma‘a Üzeyir kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Manisalı Çelebi Medresesi’nden infisâl ve âsitânesi 

kâmil olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdülhamid dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 17/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Lapseki 

İşbu sene-i mübâreke… Lapseki kadısı Abdullah sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Biretülfırat kazâsından dokuz ay mağdûriyetten mâ-adâ on üç ay infisâl ve 

kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’l-Hacc Ali 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 17/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Şarkipare 

İşbu sene-i mübâreke… Şarkipare kadısı Süleyman sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile Danişmend kazâsından yirmi altı ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine yevmî üç yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 17/13 

Kazâ-i Keşab ma‘a Ebulhayr 

Keşab ma‘a Ebulhayr kadısı e’s-Seyyid Mustafa sene-i mezbûre Recebi gurresinden on 

iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da 

Hızır Bey Medresesi’nden elli dokuz ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Veliüddin dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 17/14 

Kazâ-i Antakya 
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İşbu sene-i mübâreke… Antakya kadısı Mustafa sene-i mezbûre Rebiülahiri gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i 

mezbûr kadısı olub on ay tasarrufdan sonra hilâf-ı inhâ ile mezbûr Mustafa’ya tevcîh 

olunmağla mağdûr olan mevlânâ Müfti-zâde Mehmed dâ‘îlerine mezbûr Mustafa’dan 

sonra zabt etmek üzere ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît ancak on dört ay tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 17/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Divriği 

İşbu sene-i mübâreke… Divriği kadısı Yahya sene-i mezbûre Rebiülevveli gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile 

Sürmene kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Receb dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevâbi‘-i 

kadîmesinden Pingan ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 17/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kepsut 

İşbu sene-i mübâreke... Kepsut kadısı Osman sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Ezine-i Ayasuluğ kazâsından otuz sekiz ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Veliüddin dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 17/17 

Kazâ-i Pazarsuyu 
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İşbu sene-i mübâreke… Pazarsuyu kadısı Ahmed sene-i mezbûre Ramazanı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile 

İstanbul’da  

Sayfa 18 

Şeyh Resmî Medresesi’nden otuz altı ay infisâl ve otuz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

…? tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 18/1 

Kazâ-i Devrek 

Devrek kadısı Hasan gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört yüz 

akçe ile Karahisar-ı Şarki kadısı olub dört ay tasarrufdan sonra …? olmağla mağdûr 

olan mevlânâ Halil da‘îleri pîr ve ihtiyâr olub te’bîd-i ihtiyâr etmeğin ba‘de hulûli’t-

tevkît kazâ-i mezbûr ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 18/2 

Kazâ-i Yüreğir 

Yüreğir kadısı Derviş Mehmed yedi ay bî-berât mutasarrıf olmağla gurre-i mezbûreden 

beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Hısn-ı Mansur kazâsından yirmi bir ay infisâl ve dokuz ay 

âsitâne-i müstemirresi olub pîr ve alîl olmağla lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 18/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Uluborlu 

İşbu sene-i mübâreke… Uluborlu kadısı e’s-Seyyid Abdurrahim şehr-i mezbûr 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Merzifonabad kazâsından yirmi yedi ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Feyzi Hüseyin 

dâ‘îlerine misli ve şehr-i âtî gâyetinden Homa kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-
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tevkît Uluborlu kazâsıyla ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 18/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kemah 

İşbu sene-i mübâreke… Kemah kadısı Mehmed sene-i mezbûre Şevvâli gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Nif kazâsından otuz ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 18/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karaağaç-ı Gölhisar 

İşbu sene-i mübâreke...  Karaağaç-ı Gölhisar kadısı Mustafa sene-i mezbûre Rebiülahiri 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Çerkeş kazâsından kırk beş ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 18/6 

Kazâ-i Kula 

İşbu sene-i mübâreke... Kula kadısı Mehmed sene-i mezbûre Şevvâli gurresinden on 

sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Kemer-i 

Edremit kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra fermân-ı âlî ile âhere arpalık 

olmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 
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Hüküm 18/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gördes(Gördüs) 

İşbu sene-i mübâreke… Gördes(Gördüs) kadısı Mehmed sene-i mezbûre 

Cemaziyelahiresi gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyyesi tamâmına değin tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Isparta kazâsından yetmiş ay infisâl ve on yedi 

ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine 

misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 18/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bozüyük-i Menteşe 

İşbu sene-i mübâreke… Bozüyük-i Menteşe kadısı Esad gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da 

Ferhad Bey Medresesi’nden otuz altı ay infisâl ve on iki ay âsitânesi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Abdülaziz dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 18/8 

Kazâ-i Amasra 

Amasra kadısı Ali sene-i mezbûre ramazânı gurresinden on iki ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri Devrek kadısı olub be-hasebi’l-iktizâ âhere tevcîh 

olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ve müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına.  

Hüküm 18/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kargı 
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Kargı kadısı Mustafa bî-berât mutasarrıf olmağla şehr-i mezbûr gâyetinden beş ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Kadı Efendi Medresesi’nden kırk bir 

ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Abdülbaki dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 18/10 

Kazâ-i Koçhisar-ı Karaman 

İşbu sene-i mübâreke... Koçhisar-ı Karaman kadısı Mustafa sene-i mezbûre Şabanı 

gurresinden on yedi ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz 

akçe ile Güce-i Kebir kazâsından kırk sekiz ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Kemaleddin dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ve Eyübili ilhâkı ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 18/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tavas 

Tavas kadısı Hasan sene-i mezbûre Ramazanı gurresinden müddet-i mu‘ayyenesi olan 

on altı ay zamânı tekmîl edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile 

Gerede kazâsından otuz sekiz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 18/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Viranşehir 

İşbu sene-i mübâreke… Viranşehir kadısı Abdülhalim sene-i mezbûre Şevvali 

gurresinden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz 

akçe ile Onikidivan kazâsından on ay kazâ-i âher kaydından mâ-adâ bir ay mağdûriyyet 

ve altı ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 
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mevlânâ Şaban dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 18/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Burdur  

Burdur kadısı e’s-Seyyid Ömer’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Halil Paşa Medresesi’nden dokuz 

sene infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı haysiyyetden hârice 

müteheyyi’ olmağla lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 18/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Meğri   

İşbu sene-i mübâreke… Meğri kadısı Abdurrahim sene-i mezbûre Ramazanı 

gurresinden on yedi ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz 

akçe ile Çemişgezek kazâsından yirmi yedi ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de 

hulûli’t-tevkît ve tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 18/15 

Kazâ-i Keşderesi 

Keşderesi kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Mehmed ve Bolman(Bolaman) 

kadısı diğer Mehmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yerleri zikr olunan Keşderesi 

kazâsından  

Sayfa 19 
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 …? olan mevlânâ Abdülkadir ber-vech-i ma‘îşet tevcîh oluna deyu şeyhü’l-islâm –

sellemehu’l-azîzü’l-allâm- hazretlerinin işâret-i aliyyeleri olmağın gâyet-i merkûmeden 

mezbûr dâ‘îleri zikr olunan kazâlara ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 19/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Söğüd 

İşbu sene-i mübâreke… Söğüd kadısı Hasan gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Çölabad kazâsından 

kırk ay infisâl ve yirmi yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 19/2 

Kazâ-i Salmanlı 

Salmanlı kazâsı Çorum kazâsından ifrâz ve ber-vech-i ilhâk mutasarrıfı olan e’s-Seyyid 

Mustafa şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Ekin kadısı olun zamân-ı kalîl tasarrufdan 

sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Ramazan dâ‘îlerine gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 19/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Terme 

İşbu sene-i mübâreke... Terme kadısı Şeyh Ahmed sene-i mezbûre Recebi gurresinden 

on üç ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Satılmış 

kazâsından on yedi ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 19/4 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Akçaşehir-i Aydın 

İşbu sene-i mübâreke… Akçaşehir-i Aydın kadısı Mehmed muntasıf-ı merkûmeden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile 

Lefke kazâsından on bir ay mağdûriyyetinden mâ-adâ on sekiz ay infisâl ve kezâlik 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Halil dâ‘îlerine misli ve 

gâyet-i merkûmeden Sakız kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît zikr olunan 

Akçaşehir-i Aydın kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 19/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yüzdepare 

İşbu sene-i mübâreke… Yüzdepare kadısı Mustafa sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz akçe 

ile İnsuyu kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve İnsuyu ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 19/6 

Kazâ-i Yenice-i Taraklı 

Yenice-i Taraklı kadısı Receb gurre-i mezbûreden sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Devrek kazâsından yirmi altı ay infisâl ve yirmi 

ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Yakub dâ‘îlerine misli 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 19/7 

Kazâ-i Keçiborlu 
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Keçiborlu kadısı Mustafa bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden beş ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Balaban Paşa Medresesi’nden on 

sekiz ay infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Yusuf 

dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 19/8 

Kazâ-i Gölhisar-ı Hamid 

Gölhisar-ı Hamid kadısı Mehmed’in terk-i mansıb etdiği ihbâr olunmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve muvakkiti Ahmed dahi te’hîr olunub yeri yevmî iki yüz akçe ile 

Akyazı kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh olmağla sıfrü’l-yed 

kalan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine misli ile ancak sekiz ay mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti Ahmed mutasarrıf olmak ricâsına.  

Hüküm 19/9 

Kazâ-i Gediz 

İşbu sene-i mübârekede… Gediz kadısı Mehmed sene-i mezbûre Rebiülevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Karaağaç-ı Gölhisar kazâsından altmış altı ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 19/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Elmalı 

İşbu sene-i mübârekede... Elmalı kadısı Rahimullah? sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört 

yüz akçe ile Ayaş kazâsından elli dört ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Abdülkâdir dâ‘îlerine misli 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 19/11 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Şorba 

Şorba kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan e’s-Seyyid Mehmed şehr-i âtî 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Darende kazâsından kırk 

altı ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 19/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Balyanbolu 

İşbu sene-i mübâreke… Balyanbolu kadısı Abdullah sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz 

akçe ile yine kazâ-i mezbûrdan elli altı ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine misli ve şehr-i mezbûr 

gâyetinden Mazun kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît kazâ-i mezbûr ile ma‘â 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf. 

Hüküm 19/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Mamuriye 

İşbu sene-i mübâreke... Mamuriye kadısı İsmail sene-i mezbûre Ramazanı gurresinden 

on altı ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz akçe ile yine kazâ-i 

mezbûrdan altmış ay infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

e’l-Hacc İbrahim dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr gâyetinden Karataş 

kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Mamuriye kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i 

ilhâk mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Fî gurre-i Zi’l-hicce-i şerîfe li-seneti’l-merkûme 
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Hüküm 19/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Küre-i Nuhas 

İşbu sene-i mübâreke… Küre-i Nuhas kadısı Salih sene-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Nif kazâsından 

yirmi dört ay infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-

ihtirâmdan lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Mahmud-zâde Mehmed dâ‘îlerine yevmî dört 

yüz doksan dokuz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 19/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Uşak 

İşbu sene-i mübâreke... Uşak kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Denizli kazâsından 

yirmi dokuz ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

ve sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Sayfa 20 

Hüküm 20/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tarsus 

İşbu sene-i mübâreke… Tarsus kadısı Muharrem gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî …? âher kaydından mâ-adâ yirmi ay 

infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet 

olan mevlânâ Şeyh …? yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 20/2 

Kazâ-i Malatya 

İşbu sene-i mübâreke… Malatya kadısı Mehmed Emin gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile …? 

kazâsından hakîkî ve î‘tibârî otuz iki ay infisâl ve yirmi ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ Hususi-zâde Mehmed dâ‘îlerine 

misli ve Şure ve Kahta ve Taşili ilhâkı ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 20/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Larende 

İşbu sene-i mübâreke... Larende kadısı Zeynelabidin gurre-i mezbûreden on sekiz ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Karaabad 

kazâsından otuz beş ay infisâl ve yirmi üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Derviş Mehmed da‘îlerine misli ve gurre-i mezbûreden 

Beyşehir-i Aydın kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Larende kazâsıyla 

ma‘ân müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 20/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akşehir 

İşbu sene-i mübâreke… Akşehir kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden on sekiz ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Karaağaç-ı 

Gölhisar kazâsından beş ay mağdûriyetten mâ-adâ on yedi ay infisâl ve kezâlik âsitânesi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Şeyh Hamid da‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 20/5 
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Bâ-berât 

Kazâ-i İskilip 

İşbu sene-i mübâreke... İskilip kadısı e’s-Seyyid Hasan sene-i mezbûre Recebi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Burdur kazâsından otuz sekiz ay infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 20/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kerkük ma‘a Şehrizor 

İşbu sene-i mübâreke... Kerkük ma‘a Şehrizor kadısı Mustafa’nın tarîkde tuğrası 

olmağın şehr-i sâbık gurresinden on iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

yevmî iki yüz akçe ile Hısn-ı Mansur kazâsından on ay mağdûriyetten mâ-adâ otuz üç 

ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

İbrâhim dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 20/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eşen 

Eşen kadısı Mehmed bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle 

ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Gökabad kazâsından seksen altı ay infisâl ve on altı 

ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine 

misli ve gurre-i mezbûreden Tatya? kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Eşen 

kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 20/8 

Kazâ-i Devrekânî 
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Devrekânî kadısı Hasan şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve muvakkiti Mehmed dahi te’hîr 

olunub yeri yevmî yüz elli akçe ile Artukabad kazâsından üç ay mağduriyyetten mâ-adâ 

kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Hidayetullah 

dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden ancak sekiz ay mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti mezbûr Mehmed dâ‘îleri mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 20/9 

Kazâ-i Keynolu(Ginolu) 

İşbu sene-i mübâreke... Keynolu(Ginolu) kadısı Abdullah sene-i mezbûre Şevvali 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk 

akçe ile İstanbul’da Kadı Hayreddin Medresesi’nden infisâl ve âsitânesi kâmil olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 20/10 

 Kazâ-i Nevâhi-i Alaiye 

Nevâhi-i Alaiye kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Mehmed gurre-i 

mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Edirne’de e’s-Seyyid 

Abdülbaki Medresesi’nden elli bir ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub 

erbâb-ı isti‘dâddan mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile ancak on ay tamâmına değin mutasarrıf olub 

bakiyye-i müddeti olan on ay zamânını âher kazâda tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz. 

Fî Muharremü’l-Haram li’seneti’l-mie ve elf 

Hüküm 20/11 

Kazâ-i Durul 

Mutasarrıfın üzerinden tevcîh-i menâsıba fermân vârid olmağın. Durul kadısı Süleyman 

gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Yörükan-ı Ankara kazâsından seksen bir ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i 

müstemirresi olub sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ e’s-Seyyid Musa dâ‘îlerine misli ve 
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gurre-i mezbûreden Ebulhayr kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Ebulhayr 

kazâsı ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 20/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Şeyhlü 

Mutasarrıfın üzerinden tevcîh-i menâsıba fermân vârid olmağın. Şeyhlü kadısı Şeyh 

Mehmed şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Tavas kadısı olub beş ay tasarrufdan sonra hilâf-ı 

inhâ ile âhere tevcîh olunmağla mağdûr olan Arif Mehmed dâ‘îlerine eşrâf-ı kuzât ve 

sezâvâr-ı ikrâm olmağla ba‘de hulûli’t-tevkît misli ile müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 20/13 

Kazâ-i Bakraz(Bakras) 

Bakraz(Bakras) kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden on altı ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Ağros kazâsından elli iki ay infisâl 

ve yirmi üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı ikrâm olan 

mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevâbi‘-i kadîmesinden İskenderun 

ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 20/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Finike 

Mutasarrıfın üzerinden tevcîh-i menâsıb-ı fermân vârid olmağın. Finike kadısı 

Süleyman gurre-i mezbûreden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ 

ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Sadi Efendi Medresesi’nden yirmi üç ay infisâl 

ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdullah 
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dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 20/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yabanabad 

Mutasarrıfın üzerinden tevcîh-i menâsıba fermân vârid olmağın. Yabanabad kadısı 

Hasan gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘  

Sayfa 21 

 …? yetmiş beş ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

ve sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Halil …? dâ‘îlerine misli ve Çukurcak ilhâkıyla ba‘de 

hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 21/1 

Kazâ-i Bucura 

Mutasarrıfın… Bucura kadısı Lütfullah sene-i sâbıka Recebi gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da 

Hayreddin Paşa Medresesi’nden tûl-i infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 21/2 

Kazâ-i Onikidivan 

Onikidivan kadısı Ali şehr-i âtî muntasıfından ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûra 

mutasarrıf olan diğer Ali dâ‘îlerine muntasıf-ı merkûmeden bakiyye-i müddeti olan on 

iki ay zamânını mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Saferü’l-hayr li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 21/3 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Demirci(Timurcı) 

Mutasarrıfın... Demirci kadısı e’s-Seyyid Arif Mehmed şehr-i sâbık muntasıfından on 

sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Lazkiye-

i Denizli kazâsından doksan üç ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak ve eşrâf-ı kuzâtdan olmağla sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan 

mevlânâ Abdülfettah dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ve Kestel pâyesiyle 

ve sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi gurresinden Tatya? kazâsına mutasarrıf olub ba‘de 

hulûli’t-tevkît Demirci(Timurcı) kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 21/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sobuca 

Mutasarrıfın... Sobuca kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Sıçanlı kadısı olub zamân-ı 

kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Hüseyin 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 21/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Milan 

Milan kadısı Ahmed sene-i sâbıka Şevvali gurresinden on altı ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Bozüyük-i Bursa ma‘a Domaniç 

kadısı olub üç ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 21/6 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Yerkesiği 

Yerkesiği kadısı Hasan gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli 

akçe ile Pırnaz kazâsından tûl-i infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 21/7 

Kazâ-i Arim 

Arim kadısı Ali şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Giresun kadısı olub sekiz ay 

tasarrufdan sonra âhere tevcîh olmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine gâyet-

i merkûmeden on ay tamâmına değin mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Ahmed 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 21/8 

Kazâ-i Serkeş 

Serkeş kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Mehmed’in kazâ-i mezbûr ahâlîsinden 

cemm-i gâfîr şukkatı gelmeğin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Satılmış kazâsından 

kırk ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve pîr ve 

ihtiyâr olan mevlânâ Hacı dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 21/9 

Kazâ-i Marmara 

Marmara kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan İbrahim şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri Bergama kazâsından munfasıl olub kudemâ-i tarîkden olduğundan mâ-adâ 

a‘mâ târî olmağla şâyeste-i âtıfet olan mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed dâ‘îlerine gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 21/10 
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Kazâ-i Yılanlıca 

Yılanlıca kadısı Abdülbaki şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Şehirköy kazâsından 

munfasıl olub pîr ve ihtiyâr olan Abdullah dâ‘îlerine kazâ-i mezbûr ber-vech-i te’bîd 

tevcîh olunmak bâbında fermân-ı âlî vârid olmağın gâyet-i merkûmeden mezbûr dâ‘îleri 

kazâ-i mezkûrı bâ-fermân-ı âlî ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 21/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gedikcik 

Gedikcik kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ yeri yevmî kırk 

akçe ile İstanbul’da Ahmed Paşa Medresesi’nden yetmiş ay infisâl ve yirmi beş ay 

âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz 

elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 21/12 

Kazâ-i Dirgine 

Dirgine kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Numan-zâde Salih şehr-i âtî 

gâyetinden ref‘ ve yeri ber-vech-i te’bîd Yılanca kadısı iken bi-hasebi’l-iktizâ zikr 

olunan Yılanca kazâsı âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Abdülbaki 

dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 21/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Göynük 

Mutasarrıfın… Göynük kadısı Mehmed sene-i sâbıka Zilhiccesi gurresinden on sekiz ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Seydişehir 

kazâsından otuz ay infisâl ve yirmi dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 
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müstehak lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine misli ve gâyet-i şehr-i 

mezbûrdan Ilıca-i Saruhan kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Göynük 

kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına. 

Hüküm 21/14 

Kazâ-i Eflani-i Daday 

Eflani-i Daday kadısı Abdulgani şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

yevmî seksen akçe ile Yörükan-ı Araç kazâsından munfasıl ve müstehak olan mevlânâ 

Himmet dâ‘îlerine yevmî yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 21/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Pertek ma‘a Sağman 

Pertek ma‘a Sağman kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yüz elli akçe ile yine kazâ-i mezbûrdan kırk altı 

ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Abdurrahman dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 21/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yörükan-ı Araç 

Yörükan-ı Araç kadısı Şeyh Mehmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe 

ile İstanbul’da Emin Ali Medresesi’nden altmış iki ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 21/17 

Kazâ-i Kahta ve Taşili ve Şure 
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Kahta ve Taşili ve Şure kazâları Malatya kazâsından ifrâz ve ber-vech-i ilhâk 

mutasarrıfı Mehmed Emin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri  

Sayfa 22 

ber-vech-i te’bîd Rumkale kazâsına mutasarrıf iken âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed 

kalan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 22/1 

Kazâ-i Karışözü 

Karışözü kazâsı hâlî olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden Perloganda kazâsına ilhâk 

olunub zikr olunan Perloganda kazâsına …? mutasarrıf olan mevlânâ Abdülkerim 

dâ‘îleri gâyet-i merkûmeden kazâ-i mezbûru ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olmak. 

Fî gurre-i Rebi‘ü’l-evvel li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 22/2 

Kazâ-i Mahmil-i Şerîf-i Mısrî 

İşbu sene-i mübârekede tavâf-ı beytü’l-haram içün Mekke-i Mükerreme taraf-ı bâhirü’l-

…?şerîfine tevcîh eden huccacü’l-zevi’l-ihtirâma her sene müstakîl kadı nasb olmağın 

kânun-ı kadîm-i şehriyârî olmağın mevlânâ Mehmed Mağribi dâ‘îleri Mısr-ı Kahire-i 

Şerif’i ile cânibden huccac-ı kirâma kadı nasb ve ta‘yîn olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 22/3 

Kazâ-i Nusaybin 

Nusaybin kadısı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

müderrisînden ve evlâd-ı ulemâdan mahall ve müstehak ve lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ 

Nasır-zâde Ahmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 22/4 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Azdavay 

Azdavay kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve muvakkiti Ali 

fevt olmağın yeri yevmî iki yüz akçe ile Seyitgazi kazâsından seksen dört ay infisâl ve 

on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ 

diğer Ali dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 22/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Antalya 

Antalya kadısı Abdülbaki sene-i sâbıka Zilhiccesi gurresinden on sekiz ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra yeri yevmî dört yüz akçe ve Üzümlü ve 

Demirciborlu(Timurcıborlı) ilhâklarıyla Seferihisar-ı Çeşme kazâsından dört ay 

mağdûriyetten gayrı on altı ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı 

kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk olmağla şâyeste-i re’fet 

olan mevlânâ Nurullah-zâde Mehmed dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 22/6 

Kazâ-i Of 

Of kadısı Ali gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile 

Bursa’da Emin Bey Medresesi’nden on yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olub evlâd-ı ulemâdan ve sâdât-ı kirâmdan mahall ve müstehak ve lâyık-ı 

ikrâm olan mevlânâ e’s-Seyyid Seyfullah dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere ancak on ay tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 22/7 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Çine 

Çine kadısı Hüseyin gurre-i mezbûreden on beş ay tamâmına değin tasarrufdan ref‘ ve 

yeri yevmî yüz otuz akçe ile Göküyük kazâsından otuz bir ay infisâl ve on ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 22/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Simav 

Mutasarrıfın... Simav kadısı Mahmud gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Örgün kazâsından kırk altı 

ay infisâl ve yirmi ay âsitâne-i müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk 

olmağla şâyeste-i re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 22/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Zile 

Mutasarrıfın… Zile kadısı Şeyh Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Tural kazâsından otuz dört 

ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

e’s-Seyyid Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 22/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sayda 
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Sayda kadısı Ali gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ 

ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Alaiye kazâsından on iki ay mağdûriyyetten mâ-adâ sekiz 

ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-istihkâk 

olmağla şâyeste-i re’fet olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine üç yüz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz. 

Hüküm 22/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Balat 

Mutasarrıfın... Balat kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Dazkırı kazâsından yirmi bir ay 

infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 22/12 

Kazâ-i Mandiçe 

Mandiçe kadısı Ali on ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri yevmî iki yüz akçe ile Baş Gelembe kadısı olub kable’t-tasarruf âhere tevcîh 

olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine bakiyye-i müddetini âher kazâda 

tekmîl etmek üzere gâyet-i merkûmeden ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf 

olub ba‘dehu muvakkiti Mustafa tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka. 

Hüküm 22/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Belcik 

Mutasarrıfın... Belcik kadısı Abdülbaki gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Gediz kazâsından otuz iki ay 
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infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı ikrâm 

olan mevlânâ Abdülkadir dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 22/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Nevâhi-i Alaiye 

Nevâhi-i Alaiye kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Sivasili kazâsından otuz dört ay 

infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve şâyeste-i re’fet 

olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Sayfa 23 

Hüküm 23/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yenişehir-i Aydın 

Yenişehir-i Aydın kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Derviş Mehmed gurre-i 

mezbûreden on ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

…? kazâsından hakîkî ve î‘tibârî yirmi bir ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Muharrem dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile 

ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 23/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ürgüp 

Ürgüp kadısı Ali sene-i sâbıka Cemaziyelevveli gurresinden on altı ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kalecik kazâsından kırk beş ay 
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infisâl ve otuz bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Abdülfettah dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve şehr-i mezbûr gâyetinden Anduğu 

kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Ürgüp kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 23/3 

Kazâ-i İnsuyu 

İnsuyu kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Mesuli 

kazâsından otuz ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

ve alîl olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan Mevlânâ Receb dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-

vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 23/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kurşunlu 

Kurşunlu kadısı e’l-Hacc Mustafa sene-i sâbıka Şabanı gurresinden on sekiz ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Budaközü 

kazâsından sekiz ay mağdûriyyetten mâ-adâ dokuz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-

i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 23/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Dazkırı 

Dazkırı kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Barla kazâsından on dokuz ay infisâl ve 

kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine 

yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 23/6 
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Kazâ-i Karacaşehir 

Mutasarrıfın... Karacaşehir kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Molla-i Atik 

Medresesi’nden tûl-i infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 23/7 

Kazâ-i Besni 

Besni kadısı Ahmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan dokuz akçe 

ile Kilis kazâsından otuz iki ay infisâl ve yirmi ay âsitâne-i müstemirresi olub kudemâ-i 

tarîkden sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Ebubekir dâ‘îlerine muvakkiti olduğu Yeniil 

kazâsından olan tevkîti hulûline değin gâyet-i merkûmeden Besni kazâsına ber-vech-i 

ma‘îşet mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Yeniil kazâsını e’s-Seyyid Mustafa 

ref‘inden misli ve zikr olunan Besni kazâsıyla ma‘ân müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 23/8 

Kazâ-i Zeytun 

Zeytun kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Ebubekir şehr-i âtî gâyetinden ref‘ 

ve yeri dokuz ay Besni kadısı olub dokuz ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla 

sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden bakiyye-i 

müddeti olan on bir ay zamânını Merzifonabad kazâsı ilhâkıyla Zeytun kazâsında tekmîl 

etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 23/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Isparta 

Mutasarrıfın... Isparta kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden on sekiz ay tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yerine mukaddemâ Lapseki kazâsı tevcîh olunub kable’t-tasarruf zikr olunan 
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Lapseki kazâsı ber-vech-i te’bîd âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ e’l-

Hacc Ali dâ‘îleri nakl olunub ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 23/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Musul 

Musul kadısı Abdülfettah gurre-i mezbûreden on altı ay tamâmına değin müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Harput kazâsından 

on ay mağdûriyyetten mâ-adâ on sekiz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak ve şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Murtaza dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 23/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bayramiç ma‘a Ulubey 

Bayramiç ma‘a Ulubey kadısı Ramazan gurre-i mezbûreden on sekiz ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Keşan kazâsından 

elli üç ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Ömer dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 23/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gerede 

Mutasarrıfın… Gerede kadısı e’l-Hacc Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kalecik kazâsından 

yirmi beş ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Yahya dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevâbi‘-i kadîmesinden Tefen ilhâkıyla 
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ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 23/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Oltu 

Oltu kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri altmış akçe ile 

Arhavi kazâsından tûl-i infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak ve sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Ramazan dâ‘îlerine yevmî seksen akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 23/14 

Kazâ-i Gaferyad 

Mutasarrıfın… Gaferyad kadısı Mustafa sene-i mezbûre Muharremi gurresinden on yedi 

ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Yüzdepare 

kazâsından tûl-i infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 23/15 

Kazâ-i Palu 

Palu kazâsı müstakîl kazâ olmağla Hasankeyf kazâsından ifrâz ve ber-vech-i ilhâk 

mutasarrıfı Hasan şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri erbâb-ı haysiyyetden sezâvâr-ı re’fet 

olan mevlânâ Kanberak-zâde(Kunburak)? Mustafa dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden 

Sincar ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 23/16 

Kazâ-i Dolma 

Dolma kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Hızır şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Galata’da e’l-Hacc Hızır Medresesi’nden tûl-i 
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infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine 

yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 23/17 

Kazâ-i Dinek Keskini 

Dinek Keskini kadısı Ali’nin müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Süleyman Paşa Medresesi’nden 

tûl-i infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

İbrahim dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 23/18 

Bâ-berât 

Kazâ-i İncesu 

İncesu kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan e’s-Seyyid Hüseyin gurre-i 

mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Zamantı kadısı olub 

sekiz ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla mağdûr olan mevlânâ Salih dâ‘îlerine 

yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Sayfa 24 

Hüküm 24/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Adala 

Adala kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Mehmed gurre-i mezbûreden dört ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Siyavuş Ağa Medresesi’nden 

infisâl ve âsitânesi kâmil olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ 

Derviş dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 24/2 

Bâ-berât 



205 
 

Kazâ-i Silifke 

Silifke kadısı İbrahim sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden dört ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Güce-i Kebir kazâsından otuz iki ay infisâl 

ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa 

dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît bakiyye-i müddetini âher kazâda 

tekmîl etmek üzere ancak on beş ay mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Mehmed 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 24/3 

Kazâ-i Çal 

Çal kadısı e’s-Seyyid Mehmed’in dîvân-ı hümâyûna şukkâtı gelüb azlî fermân olmağın 

şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Tuzla kazâsından munfasıl olan mevlânâ Mahmud 

dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Fî gurre-i Rebi‘ü’l-âhir li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 24/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Derkuş 

Mutasarrıfın… Derkuş kadısı e’s-Seyyid Abdullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-

i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Gevherhan Hatun 

Medresesi’nden on beş ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı 

isti‘dâddan ve evlâd-ı ulemâdan her vecihle sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Sadık 

Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz. 

Hüküm 24/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Taşköprü 
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Mutasarrıfın... Taşköprü kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Manavgat kazâsından otuz 

bir ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı 

re’fet olan mevlânâ e’s-Seyyid Musa dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 24/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çağa 

Çağa kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on beş ay tamâmına değin tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Eyüp Sultan Medresesi’nden infisâl ve âsitânesi kâmil 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 24/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Geyve 

Mutasarrıfın... Geyve kadısı Abdülhalim gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Söğüd kazâsından otuz bir 

ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı 

re’fet olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 24/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Biretülfırat 

Mutasarrıfın... Biretülfırat kadısı Osman gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe Darende kazâsından otuz bir ay 
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infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı haysiyyetden her vecihle lâyık-ı 

re’fet olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevâbi‘-i 

kadîmesinden Suruc ve İskele köyleri ilhâklarıyla ba‘de hulûli’t-tevkît tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 24/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Peçin 

Mutasarrıfın... Peçin kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Siraciyye 

Medresesi’nden on sene infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 24/10 

Kazâ-i Eyrek 

Eyrek kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden on iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Ferruh Paşa Medresesi’nden seksen dört ay 

infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub şâyeste-i re’fet olan mevlânâ 

Abdülvahhap dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 24/11 

Kazâ-i Kars-ı Erzurum 

Kars-ı Erzurum kadısı Halil’in kazâ-i mezbûr ahâlîsinden sû-i hallini müş‘ir mahzar 

gelmeğin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Ermenek kazâsından 

yirmi beş ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ e’s-Seyyid Ömer dâ‘îlerine misli ve bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl 

üzere gâyet-i merkûmeden ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti Mahmud mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 24/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Konrapa 

Konrapa kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan İvaz gurre-i mezbûreden on iki ay 

tamâmına değin tasarrufdan ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Samako kazâsından on 

beş ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ali dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 24/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karaisalı 

Karaisalı kadısı Hüseyin sene-i sâbıka Zilkadesi gurresinden on altı ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri mukaddemâ Akka kadısı olub zamân-ı 

kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla mağdûr olan mevlânâ e’s-Seyyid 

Hüseyin dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 24/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Amasya 

Mutasarrıfın... Amasya kadısı Abdülbaki gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Gördes (Gördüs) kazâsından 

altmış yedi ay infisâl ve yirmi yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

ve şâyeste-i re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Hayreddin-zâde Hüseyin dâ‘îlerine yevmî 

dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Zünnunabad kazâsı ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 24/15 

Kazâ-i Mengen  
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Mengen kadısı Osman on iki ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Palas kazâsından doksan altı ay infisâl ve dokuz ay 

âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile 

gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak. 

Hüküm 24/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Üskübü 

Üskübü kadısı Ahmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Gölpazar-ı Bolu kazâsı tevcîh olunub kable’t-tasarruf âhere tevcîh  

Sayfa 25 

olunmağla mağdûr olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 25/1 

Kazâ-i Rumkale 

Rumkale kadısı Ömer gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Eriha 

kazâsından munfasıl olub müte‘ayyinü’l-ehliye ve’l-istihkâk olduğundan mâ-adâ alîl 

olmağla şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Müfti-zâde Ahmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît 

ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî gurre-i Cemâziye’l-evveli li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 25/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Adana 

Adana kadısı e’l-Hacc Ali gurre-i mezbûreden on altı ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ve Sıçanlı ilhâkıyla 

Ezine-i Kazdağı kazâsından altı ay mağdûriyyetten mâ-adâ on üç ay âsitâne-i 

müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı re’fet-i şehriyârî olan 
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mevlânâ Yusuf dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 25/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kargı 

Mutasarrıfın... Kargı kadısı Abdülbaki gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Sarıçam kazâsından elli sekiz ay 

infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

İbrâhim dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 25/4 

Kazâ-i Tatya? 

Tatya? kadısı Abdülfettah gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri ber-vech-i 

te’bîd Yerkesiği kadısı iken kazasker-i sâbık zamânında bî-vech âhere tevcîh olunmağla 

sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ve ber-vech-i te’bîd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 25/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Mihalıççık 

Mihalıççık kadısı Şeyh Mehmed gurre-i mezbûreden on altı ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Gölhisar-ı Menemen kazâsından on 

yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı isti‘dâddan sezâvâr-ı 

ikrâm ve şâyeste-i ihsân olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 25/6 

Kazâ-i Ezine-i Lazkiye 
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Ezine-i Lazkiye kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî üç 

yüz akçe ile Nevâhi-i Alaiye kazâsından yedi ay mağdûriyyetten mâ-adâ elli altı ay 

infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile ancak sekiz ay mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti 

Mehmed mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 25/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sapanca 

Sapanca kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Yusuf gurre-i mezbûreden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Karaağaç-ı Gölhisar kazâsından yirmi 

dokuz ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve 

sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 25/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kemer-i Hamid 

Kemer-i Hamid kadısı Abdurrahman bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden 

altı ay tevkîtiyle ref‘ yeri yevmî yüz elli akçe ile Yüreğir kazâsından altmış ay infisâl ve 

on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Şaban dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 25/9 

Kazâ-i Hisarönü 

Hisarönü kadısı Salih şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Mihalıççık kazâsından munfasıl 

olub müte‘ayyinü’l-ehliye ve’l-istihkâk olduğundan mâ-adâ pîr ve alîl olmağla şâyeste-i 

re’fet olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden Çeklene ilhâkıyla ber-vech-i 

te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 25/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çerkeş 

Mutasarrıfın... Çerkeş kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden on sekiz ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Seyitgazi kazâsından yirmi altı ay 

infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet 

olan mevlânâ İsa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 25/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Develi 

Mutasarrıfın... Develi kadısı e’s-Seyyid Salih gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kelkit kazâsından 

yirmi yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 25/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gerger 

Gerger kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe 

ile İstanbul’da Faik Paşa Medresesi’nden on yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Muharrem dâ‘îlerine yevmî yüz 

elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve Samsad ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 25/13 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Kıreli 

Kıreli kadısı e’l-Hacc Mustafa şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Kızılkaya kazâsından yirmi üç ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 25/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Cide 

Cide kazâsı Kastamonu kazâsından ifrâz ve ber-vech-i ilhâk mutasarrıfı Mustafa gurre-i 

mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Ahmed Paşa 

Medresesi’nden on sekiz ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Ali dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr 

ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 25/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sandıklı 

Sandıklı kadısı e’l-Hacc Ömer gurre-i mezbûreden altı ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Kula kazâsından otuz ay infisâl ve 

on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet olan 

mevlânâ Musa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Sayfa 26 

Hüküm 26/1 

Kazâ-i Gediz 

Gediz kadısı Mahmud gurre-i mezbûreden on üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Küre-i Nuhas 

kazâsından …? kudemâ-i tarîkden pîr ve ihtiyâr olduğundan mâ-adâ ehl-i ilm olmağla 
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şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Muharrem dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ve ber-vech-i 

te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 26/2 

Kazâ-i Hasankeyf 

Hasankeyf kadısı Hasan bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

yevmî kırk akçe ile Bursa’da Kemaleddin Medresesi’nden munfasıl olub hârice 

müteheyyi’ olduğundan gayri ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla şâyeste-i re’fet olan 

mevlânâ e’l-Hacc Ömer dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd mutasarrıf. 

Hüküm 26/3 

Kazâ-i Karıpazarı 

Karıpazarı kadısı e’l-Hacc Abdullah fevt olmağın yeri yevmî kırk akçe ile Edirne’de 

Yunus Bey Medresesi’nden munfasıl erbâb-ı haysiyyetden mevlânâ e’s-Seyyid 

Mehmed dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 26/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Muğla 

Mutasarrıfın... Muğla kadısı Abdülhalim şehr-i sâbık gurresinden on sekiz ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Yedidivan kazâsından on 

yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Abdülbaki dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 26/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ortakçı 
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Mutasarrıfın... Ortakçı kadısı Mustafa şehr-i sâbık gâyetinden on sekiz ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Behramiye 

Medresesi’nden otuz ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 26/6 

Kazâ-i Kızılbel 

Kızılbel kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe ile Eflani-i Bolu kazâsından altmış altı ay infisâl ve ve on bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve pîr ve ihtiyâr olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine 

ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 26/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çemişgezek 

Mutasarrıfın... Çemişgezek kadısı Ahmed sene-i mezbûre Muharremi gurresinden on 

yedi ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile İlbeki 

kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve Mazgirt kazâsı ilhâkı ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 26/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Niksar       

Mutasarrıfın... Niksar kadısı Murtaza sene-i mezbûre Rebiülahiri gurresinden tekmîl-i 

seneteyn edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Bayramiç 

kazâsından otuz beş ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Osman dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 26/9 

Kazâ-i Akyazı 

Akyazı kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Yusuf şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri Şeyhlü kazâsından munfasıl olub pîr ve ihtiyâr ve alîl olmağla 

sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ Şükrullah dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd 

ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 26/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Basra 

Basra kazâsı muvakkiti İsmail bin yüz bir Şabanı gurresinden tekmîl-i seneteyn edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri hâlâ Niksar kadısı olub erbâb-ı haysiyyetden olan mevlânâ 

Murtaza dâ‘îlerine irdâf olmak üzere tevcîh oluna deyu fermân-ı âlî vârid olmağın bâ-

fermân-ı âlî kazâ-i mezbûr merkûm Murtaza dâ‘îlerine tevcîh olunub mezbûr İsmail 

ref‘inden bin yüz üç Şabanı gurresinden tekmîl-i seneteyn edince mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 26/11 

Kazâ-i Sürmene 

Sürmene kadısı e’s-Seyyid Mustafa gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Hacı Paşa Medresesi’nden tûl-i infisâl ve otuz üç ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ile bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl-i 

etmek üzere ancak on ay mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Mehmed dâ‘îleri tevcîh-i 

sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 26/12 

Hüküm 26/12 

Kazâ-i Humus 
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Humus kadısı Abdullah’ın fevti ihbâr olmağın yeri Medine-i Şam’da hâlâ sahn 

payesiyle Selimiye müderrisi olub me’zûnen bil-iftâ olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine 

ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olduğundan mâ-adâ pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı ikrâm 

olduğu ecilden sa‘âdetli inâyetli şeyhü’l-islâm -sellemehu’l-azîzü’l-allâm- hazretlerinin 

işâret-i âlîyyeleriyle şehr-i âtî gâyetinden kazâ-i mezbûr merkûm dâ‘îlerine ber-vech-i 

te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî gurre-i Cemâziye’l-âhir li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 26/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Burdur 

Mutasarrıfın... Burdur kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Gediz kadısı olub kable’t-

tasarruf âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve 

gurre-i mezbûreden Doğanhisar kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Burdur 

kazâsıyla ma‘ân müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 26/14 

Kazâ-i Bor 

Bor kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Ali’nin kazâ-i mezbûr ahâlîsinden 

mahzar ile dîvân-ı hümâyûna şukkâtı gelüb azlî fermân olmağın bâ-fermân-ı âlî ref‘ ve 

yeri mukaddemâ Humus kazâsı tevcîh olunub lakin kable’t-tasarruf âhere verilmekle 

mağdûr olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine şehr-i mezbûr gâyetinden bakiyye-i müddetini 

âher kazâda tekmîl etmek üzere ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 26/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Siroz 



218 
 

Mutasarrıfın... Siroz kadısı Musa şehr-i sâbık gurresinden on yedi ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Pervane Bey Medresesi’nden 

tûl-i infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

İbrahim dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 26/16 

Kazâ-i Karaova 

Karaova ma‘a Bodrum kadısı Abdurrahman sene-i mezbûre Rebiülevveli gurresinden 

on dört ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri Baklan kazâsından munfasıl ve 

müstehak ve pîr ve ihtiyâr olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-

vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 26/17 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kaşaklı 

Kaşaklı kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli 

akçe ile Sulantı kazâsından yirmi ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi  

Sayfa 27 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 27/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bor 

Bor kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden on iki ay müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile kazasker-i sâbık zamânında Arim kadısı olub 

sekiz ay tasarrufdan sonra bî-vech âhere tevcîh olunmağla mağdûr olduğundan mâ-adâ 
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altı ay infisâl ve kezâlik âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine 

yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 27/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Lapseki 

Lapseki kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz 

akçe ile Sobuca kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak ve sezâvar-ı re’fet olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç 

yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 27/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kula 

Kula kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

muvakkiti Mahmud fevt olmağın yeri yevmî üç yüz akçe ile Manyas kazâsından otuz ay 

infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Abdülbaki dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Çakırca ilhâkıyla 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 27/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yenice-i Taraklı 

Yenice-i Taraklı kadısı Receb gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

yüz elli akçe ile Nizip kazâsından dört ay mağdûriyyetten mâ-adâ on ay infisâl ve 

kezâlik âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu.  

Hüküm 27/5 
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Kazâ-i Danişmentli 

Danişmentli kadısı Ahmed’in fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî kırk 

akçe ile İstanbul’da Mustafa Ağa Medresesi’nden on sekiz ay infisâl ve on iki ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Veliüddin dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ile şehr-i âtî gâyetinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak. 

Hüküm 27/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Alaşehir 

Mutasarrıfın... Alaşehir kadısı Abdülhay sene-i mezbûre Rebiülahiri gurresinden tekmîl-

i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Uşak 

kazâsından yirmi iki ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı 

zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı ihsân olan mevlânâ Musa dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan 

dokuz akçe ve hâlâ mutasarrıfı olduğu Bozüyük-i Bursa ma‘a Domaniç ilhâkıyla ba‘de 

hulûli’t-tevkît tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 27/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eskişehir 

Eskişehir kadısı Hüseyin gurre-i mezbûreden on altı ay tamâmına değin tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Darende kazâsından on bir ay mağdûriyyetten 

mâ-adâ yirmi bir ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 27/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Seferihisar-ı Günyüzü 
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Seferihisar-ı Günyüzü kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Rize kazâsından beş ay 

mağdûriyetten mâ-adâ on yedi ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 27/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bafra  

Bafra kadısı Ali gurre-i mezbûreden on beş ay müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Geyve kazâsından yirmi beş ay infisâl ve on 

yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 27/10 

Kazâ-i Yörükân-ı Taraklıborlu 

Yörükân-ı Taraklıborlu kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

yevmî kırk akçe ile Fazıl Efendi Medresesi’nden on üç sene infisâl ve dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 27/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Üskübü 

Mutasarrıfın... Üskübü kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Keçiborlu kazâsından on 

sekiz ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ e’l-Hacc Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 27/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Lazkiyetü’l-Arab 

Lazkiyetü’l-Arab kadısı Ebubekir’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden 

ref‘ ve muvakkiti Mustafa dahi fevt olmağın yeri yevmî üç yüz akçe ile Akçaşehir 

kazâsından on yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden ancak on yedi 

ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 27/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ladik ma‘a …?  

Ladik ma‘a …? kazâlarına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Mehmed Zihni’nin fevti 

sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî yüz elli akçe ile Honaz kazâsından dört 

ay mağdûriyyetten mâ-adâ yirmi beş ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile şehr-i âtî 

gâyetinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî gurre-i Recebü’l-ferd li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 27/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karahisar-ı Sahib 

Mutasarrıfın... Karahisar-ı Sahib kadısı Halil gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Musul kazâsından 

on iki ay mağdûriyyetten mâ-adâ yirmi iki ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdülkadir dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan 

dokuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 27/15 
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Kazâ-i Akka 

Akka kazâsında ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Ahmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yeri medine-i Şam’da müdderisînden Mühibiddin-zâde Mehmed Emin dâ‘îlerine erbâb-ı 

istihkâkdan sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olmağla gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 27/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ünye 

Mutasarrıfın... Ünye kadısı Numan gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Çakallı kazâsından yirmi üç ay 

infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Sayfa 28 

Hüküm 28/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Keşab 

Keşab kadısı Veliüddin gurre-i mezbûreden altı ay tamâmına değin tasarrufdan sonra 

ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Hasankeyf kadısı olub zamân …? sonra âhere tevcîh 

olunmağla mağdûr olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine misli ve Ebulhayr kazâsı ilhâkıyla 

ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamamına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 28/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tosya 
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Mutasarrıfın... Tosya kadısı Mehmed şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Kula kazâsından elli ay 

infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Yusuf 

dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve Saz kazâsı ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 28/3 

Kazâ-i Kızılhisar 

Mutasarrıfın... Kızılhisar kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Süheyl Bey 

Medresesi’nden on sekiz ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak ve evlâd-ı ulemâdan olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 28/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Adala 

Mutasarrıfın... Adala kadısı İdris gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Besni kazâsından otuz bir ay infisâl 

ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Nasuh 

dâ‘îlerine Mendehorya? ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 28/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sıçanlı 

Mutasarrıfın... Sıçanlı kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on sekiz ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Tatya? kazâsından yirmi iki ay 

infisâl ve on ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Ebubekir 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 



225 
 

Hüküm 28/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Nevâhi-i Ermenek 

Mutasarrıfın... Nevâhi-i Ermenek kadısı Mustafa şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Siroz 

kazâsından on altı ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 28/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Seferihisar-ı Çeşme 

Mutasarrıfın... Seferihisar-ı Çeşme kadısı Hidayetullah gurre-i mezbûreden müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile 

Gördes(Gördüs) kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi 

olub müte‘ayyinü’l-ehliye ve’l-istihkâk olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Osman 

dâ‘îlerine yevmî dört yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 28/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Köyceğiz 

Köyceğiz kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Sındırgı kazâsından on dokuz ay 

infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer 

Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 28/9 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Pırnaz  

Mutasarrıfın... Pırnaz kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden on sekiz ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Meğri kazâsından sekiz ay 

mağdûriyyetten mâ-adâ yirmi dokuz ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 28/10 

Kazâ-i Kazâbâd 

Kazâbâd kadısı Abdürrahim gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına değin tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile kazâ-i mezbûrdan altmış dört ay infisâl ve on 

beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine 

yevmî iki yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 28/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çakallı 

Mutasarrıfın... Çakallı kadısı Bayram şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Fazlullah Paşa Medresesi’nden 

dokuz sene infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 28/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Taşabad 
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Taşabad kadısı Mustafa sene-i sâbıka Zilhiccesi gurresinden on sekiz ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Şerif 

Mahmud Medresesi’nden on ay infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

Karayaka ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Şa‘bânü’l-muazzam li-seneti mie ve elf 

Hüküm 28/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ladik 

Mutasarrıfın... Ladik kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile İnsuyu kazâsından yirmi ay infisâl 

ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine 

yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve …? ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 28/14 

Kazâ-i Ezine-i Lazkiye 

Ezine-i Lazkiye kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden sekiz ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri ber-vech-i te’bîd Çal kadısı iken bâ-fermân-ı âlî âhere 

tevcîh olunmağla sıfrül-yed kalan mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed dâ‘îlerine ba‘de 

hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 28/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bayburd-ı Erzurum 

Mutasarrıfın... Bayburd-ı Erzurum kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-

i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kars-ı Erzurum 
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kazâsından otuz bir ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına   

Sayfa 29 

 …? olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 29/1 

Kazâ-i Şuhud 

Mutasarrıfın... Şuhud kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Meğri kazâsından on sekiz 

ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Abdülaziz dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamamına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 29/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Meğri 

Mutasarrıfın... Meğri kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da İbrahim Paşa 

Medresesi’nden on sekiz ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 29/3 

Kazâ-i Finike 

Mutasarrıfın... Finike kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Döğer kazâsından sekiz ay 

mağdûriyyetten mâ-adâ kâmil-i infisâl ve âsitânesi olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa 
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dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 29/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Seydişehir 

Mutasarrıfın... Seydişehir kadısı Yusuf gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Türkman-ı Haleb kazâsından 

altmış ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 29/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Koçhisar-ı Gerede 

Mutasarrıfın... Koçhisar-ı Gerede kadısı Ahmed şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz akçe ile Karaisalı 

kazâsından yirmi üç ay infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Murad dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 29/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kosun 

Kosun kadısı Mahmud sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi gurresinden on yedi ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Ayas ma‘a 

Perende? kadısı olub altı ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla mağdûr olan 

mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 
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Hüküm 29/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Iğdır 

Mutasarrıfın... Iğdır kadısı Abdülnebi şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Siroz kadısı olub altı ay 

tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine 

misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 29/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Koyulhisar 

Mutasarrıfın... Koyulhisar kadısı İsmail şehr-i sâbık gurresinden on yedi ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Akçay kazâsından dokuz ay 

mağdûriyyetten gayri dokuz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 29/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eşen 

Mutasarrıfın... Eşen kadısı İbrahim sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile 

Merzifonabad kazâsından on bir sene infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 29/9 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Misis 

Misis kadısı Abdurrahman’ın fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî kırk 

akçe ile Bursa’da Fazlullah Efendi Medresesi’nden tûl-i infisâl ve dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ebubekir dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ile şehr-i âtî gâyetinden Ayas ve Perende? ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 29/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eğirdir 

Eğirdir kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan e’s-Seyyid Mehmed şehr-i âtî 

gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Molla Yegan Medresesi’nden 

kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub erbâb-ı isti‘dâddan olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile gâyet-i merkûmeden müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 29/11 

Kazâ-i Kınık ma‘a Üzeyir 

Mutasarrıfın… Kınık ma‘a Üzeyir kadısı Abdülhamid sene-i mezbûre Cemaziyelevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki 

yüz akçe ile Oltu kazâsından altmış ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 29/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Mesuli 

Mesuli kadısı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Kasımiye 

Medresesi’nden tûl-i infisâl ve kâmil-i âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 
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Ömer dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-

arz sadaka. 

Hüküm 29/13 

Kazâ-i Hacıbektaş 

Hacıbektaş ma‘a Süleymanlı-yı Sagir ve Kemer kadısı Abdülgani bî-berât mutasarrıf 

olmağın gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Gerger kazâsından kırk sekiz ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 29/14 

Kazâ-i Gelingiras 

Gelingiras kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Abdülbaki şehr-i âtî gâyetinden ref‘ 

ve yeri Taşabad kazâsından munfasıl olub kudemâ-i tarîkden pîr ve alîl olmağla şâyeste-

i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve 

tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Sayfa 30 

Hüküm 30/1 

Kazâ-i Seyitgazi 

Seyitgazi kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz 

elli akçe ile …? Germiyan kazâsından yetmiş iki ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdülhay dâ‘îlerine yevmî iki yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 30/2 

Kazâ-i Germeği 

Germeği kadısı e’s-Seyyid Mustafa şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Beyşehir 

kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı ihsân ve lâyık-ı 
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ikrâm olan mevlânâ Şeyh Makbul dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin 

ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 30/3 

Kazâ-i Üzümlü 

Üzümlü kazâsı Trahya kazâsından ifrâz olunub Serulus kazâsından dokuz sene infisâli 

olub pîr ve ihtiyâr olan mevlânâ Abdülaziz dâ‘îlerine şehr-i âtî gâyetinden ber-vech-i 

te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 30/4 

Kazâ-i Bolvadin 

Bolvadin kadısı Hüseyin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Edirne’de 

Kadı Hüsam Medresesi’nden on yedi ay infisâl [ve] âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Hızır dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve Çay kazâsı 

ilhâkıyla gâyet-i merkûmeden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 30/5 

Kazâ-i Adilcevaz  

Adilcevaz kazâsı rûz-nâmede kimesne üzerinde olmayub hâlî olmağın medine-i 

Amid’de Ayyariyye müderrisi olub erbâb-ı haysiyyetden olan mevlânâ Yusuf şehr-i 

mezbûr gâyetinden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 30/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Niksar  

Niksar kadısı Murtaza şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile 

Arapgir kazâsından yirmi dört ay infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine misli 
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ile gâyet-i merkûmeden ancak on altı ay tamâmına değin mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti Osman dâ‘îleri tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 30/7 

Kazâ-i Ilıca-i Saruhan 

Ilıca-i Saruhan kazâsında ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Abdullah şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri Fesleke ma‘a Kozak kazâsında ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken 

be-hasebi’l-iktizâ âhere tevcîh olunmağla mağdûr olduğundan mâ-adâ kudemâ-i 

tarîkden pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı âtıfet olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine gâyet-i 

merkûmeden Şaban ref‘inden Demirciborlu(Timurcıborlı) kazâsı ilhâkıyla ber-vech-i 

te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 30/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eğrigöz 

Mutasarrıfın... Eğrigöz kadısı Abdulgaffar şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Haşimiye 

Medresesi’nden on üç ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 30/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Maarratü’l-Mısrin 

Maarratü’l-Mısrin kadısı Ömer şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile 

Havza kazâsından yirmi üç ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve Nizip kazâsı ilhâkıyla 

bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere gâyet-i merkûmeden ancak on üç 

ay mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Ali mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 30/10 

Kazâ-i Şiran 

Şiran kadısı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Nevâhi-i 

Barhal kazâsından on altı ay infisâl ve sekiz ay âsitânesi olan mevlânâ diğer Mehmed 

dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 30/11 

Kazâ-i Hoşalay 

Hoşalay kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri ber-vech-i 

te’bîd Kastamonu Sorgunu kadısı iken bî-vech âhere tevcîh olunmağla mağdûr olan 

mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 30/12 

Kazâ-i Bergama 

Bergama kadısı Hamid şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile 

Kars-ı Zülkadriye kadısı olub sekiz ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla mağdûr 

olduğundan gayri dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı 

re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine misli ile bakiyye-i müddetini âher 

kazâda tekmîl etmek üzere gâyet-i merkûmeden ancak on üç ay mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti e’s-Seyyid Esad mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 30/13 

Kazâ-i İlbeki 

İlbeki kadısı Mehmed on iki ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yeri yevmî yüz elli akçe ile Aladağ kazâsından otuz beş ay infisâl ve on ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Emrullah dâ‘îleri pîr ve 

alîl olmağla te’bîd-i ihtiyâr etmeğin gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 30/14 

Kazâ-i Ayandon 

Mutasarrıfın... Ayandon kadısı Mustafa sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

yine Ayandon kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 30/15 

Kazâ-i Göl 

Göl kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Abdurrahman’ın fevti sikât ihbârıyla 

mütehakkık olmağın yeri Of kazâsından doksan altı ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i 

müstemirresi olub pîr ve ihtiyâr olduğundan mâ-adâ alîl olmağın te’bîd-i ihtiyâr eden 

mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine şehr-i âtî gâyetinden ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 30/16 

Kazâ-i Zeytun 

Zeytun kadısı Ahmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri ber-vech-i 

te’bîd Yerkesiği kadısı iken âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Lütfullah 

dâ‘îleri te’bîd-i ihtiyâr edib pîr ve ihtiyâr ve lâyık-ı ikrâm olmağla ba‘de hulûli’t-tevkît 

ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 30/17 

Kazâ-i Karayaka 

Karayaka kazâsı hâlî olduğu ihbâr olunmağın mevlânâ Şeyh-zâde Hasan dâ‘îlerine 

rütbesinde bir mansıb nâ’îl oluncaya değin Merzifonabad ilhâkıyla gâyet-i şehr-i 

mezbûrdan ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 30/18 



237 
 

Kazâ-i Nizip 

Nizip kazâsı Maarratü’l-Mısrin kazâsından ifrâz ve ber-vech-i ilhâk mutasarrıfı Mustafa 

şehr-i âtî gâyetin ref‘ ve yeri Van kazâsından munfasıl olub müte‘ayyinü’l-ehliye ve’l-

istihkâk olan mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed el-Kadiri dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb 

nâ’îl oluncaya değin gâyet-i merkûmeden Cebel-i Barişa  

Sayfa 31 

…? ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 31/1 

Kazâ-i Sonisa ma‘a …? 

Sonisa ma‘a …? kadısı Mehmed dokuz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i 

mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Karayaka kazâsından ber-vech-i te’bîd 

mutasarrıf iken âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ e’l-Hacc Mehmed 

dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 31/2 

Kazâ-i Amasya-i Aydın 

Amasya-i Aydın kazâsı hâlî olduğu ihbâr olmağın Kestel kazâsından me’zûnen bil-iftâ 

olub şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine şehr-i mezbûr gâyetinden 

ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 31/3 

Kazâ-i Karışözü 

Karışözü kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan mevlânâ Abdülkerim şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri ulemâdan olub pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan 

mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 31/4 

Kazâ-i Şeyh ma‘a Amik  
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Şeyh ma‘a Amik kadısı Ali’nin fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri Medine-i 

Halep’te hariç i‘tîbârıyla …? müderrisi olub ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla sezâvâr-

ı ikrâm olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine şehr-i mezbûr gâyetinden ber-vech-i ma‘îşet 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 31/5 

Kazâ-i Palas 

Palas kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan mevlânâ e’s-Seyyid Ahmed şehr-i 

mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Bozok Sorgunu kazâsına ilhâk olunub ber-vech-i te’bîd 

mutasarrıfı Taş-zâde e’s-Seyyid Osman dâ‘îleri gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ilhâk 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 31/6 

Kazâ-i Daday 

Daday kadısı Yusuf şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Amasya kazâsından munfasıl 

olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine 

rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 31/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Havza 

Mutasarrıfın... Havza kadısı Yusuf gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Ahmed Efendi 

Medresesi’nden kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Abdülkerim dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 31/8 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Niğde 

Mutasarrıfın... Niğde kadısı Ahmed sene-i mezbûre Cemaziyelahiresi gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile 

Çankırı kazâsından kırk dört ay infisâl ve yirmi sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Musa dâ‘îlerine yevmî dört yüz 

akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf olub 

seneteynden bakiyye-i müddeti olan on iki ay zamânını Karahisar-ı Şarki kazâsında 

muvakkiti e’s-Seyyid Mustafa’dan sonra tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka  

Hüküm 31/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karahisar-ı Şarki 

Mutasarrıfın... Karahisar-ı Şarki kadısı Turşucu-zâde Mehmed gurre-i mezbûreden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile 

Taraklıborlu kazâsından dokuz ay mağdûriyyetten gayri on sekiz ay infisâl ve kezâlik 

âsitânesi olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît 

ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf olub seneteynden bakiyye-i müddeti olan on 

iki ay zamânını Niğde kazâsında muvakkiti Muslı’dan sonra tekmîl etmek ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 31/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Samako 

Mutasarrıfın... Samako kadısı Şaban gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe [ile] Balyanbolu kazâsından on 

dokuz ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ba‘de’l-arz 

sadaka. 
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Hüküm 31/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Samsun 

Mutasarrıfın... Samsun kadısı Hasan gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kürtün kazâsından on dört 

ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Abdüsselam dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 31/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Harput 

Mutasarrıfın... Harput kadısı Ebubekir gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Tarsus kazâsından otuz beş 

ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı 

re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ e’s-Seyyid Ali-zâde İsa dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 31/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akhisar-ı Saruhan  

Mutasarrıfın... Akhisar-ı Saruhan kadısı Mahmud gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Alaiye kazâsından 

yirmi yedi ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve 

sezâvâr-ı re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 31/14 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Livane ma‘a Tavusker 

Livane ma‘a Tavusker kadısı Abdülhamid sene-i mezbûre Cemaziyelevveli gurresinden 

on iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile 

Tavusker kazâsından mağdûriyyetten gayri yirmi sekiz ay infisâl ve sekiz ay âsitânesi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 31/15 

Kazâ-i Turgut 

Turgut kazâsı hâlî olduğu ihbâr olunmağın yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Behram Ağa 

Medresesi’nden on dokuz sene infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile şehr-i mezbûr 

gâyetinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 31/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ürgüp 

Mutasarrıfın... Ürgüp kadısı Abdülfettah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Çubukabad kazâsından otuz 

yedi ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-

ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe  

Sayfa 32 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 32/1 

Kazâ-i Eskil 

Mutasarrıfın... Eskil kadısı e’s-Seyyid Hasan gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile …? kazâsından otuz 

sekiz ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 
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mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 32/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akhisar-ı Geyve 

Mutasarrıfın... Akhisar-ı Geyve kadısı Yusuf gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Finike kazâsından 

yirmi beş ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 32/3 

Kazâ-i Amasra 

Amasra kadısı Hasan şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört yüz 

akçe ile Bergama kazâsından munfasıl olub kudemâ-i tarîkden pîr ve ihtiyâr olan 

mevlânâ Hamid dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 32/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i İdlibü’s-Suğra 

Mutasarrıfın… İdlibü’s-Suğra kadısı Emrullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Karaağaç-ı Gölhisar 

kazâsından on iki ay mağdûriyyetten mâ-adâ on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 32/5 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Ağros 

Mutasarrıfın... Ağros kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Manisalı Çelebi 

Medresesi’nden kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub erbâb-ı isti‘dâddan mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Sunullah dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 32/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gedegara 

Mutasarrıfın... Gedegara kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Rize kazâsından kırk sekiz ay 

infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Şeyh 

Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 32/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gölhisar-ı Hamid 

Mutasarrıfın... Gölhisar-ı Hamid kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Aladağ kazâsından 

on yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub lede’l-imtihân ve istihkâkı 

nümâyân olan mevlânâ Mesud dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka.  

Hüküm 32/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Azdavay 
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Mutasarrıfın... Azdavay kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Eflani-i Daday kazâsından yirmi 

altı ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ 

Fazlullah dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-iörfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 32/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sermin 

Mutasarrıfın... Sermin kadısı e’s-Seyyid Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Gölhisar-ı Hamid 

kazâsından kırk iki ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve Niş ve …? ve Mecdelya ilhâkı ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 32/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gerger 

Mutasarrıfın... Gerger kadısı Muharrem gurre-i mezbûreden müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Barçınlı 

kazâsından on altı ay infisâl ve altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Mahmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 32/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ereğli-i Karaman 

Mutasarrıfın... Ereğli-i Karaman kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Lefke kazâsından 
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dört ay mağdûriyyetten gayri on iki ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub 

erbâb-ı isti‘dâddan şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 32/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çubukabad 

Çubukabad kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan e’s-Seyyid Şeyh İbrahim gurre-i 

mezbûreden on dört ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe 

ile Üsküdar’da Hacı Paşa Medresesi’nden on sekiz ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ e’s-

Seyyid Şakir Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 32/12 

Kazâ-i Şabanözü ma‘a Kurupazarı  

Şabanözü ma‘a Kurupazarı kadısı Ali şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

yevmî dört yüz akçe ile Beyrut kazâsından sekiz sene infisâli olub pîr ve alîl olmağla 

şâyeste-i re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ve ber-

vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 32/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ezine-i Ayasuluğ 

Mutasarrıfın... Ezine-i Ayasuluğ kadısı Halil gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Mandalyat 

kazâsından kırk ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Abdülkerim dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 32/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ilgın 

Mutasarrıfın... Ilgın kadısı Süleyman gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Anbar Kadı 

Medresesi’nden on beş ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı 

isti‘dâddan lâyık-ı ikrâm olan Şeyh Hasan dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 32/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Viranşehir 

Mutasarrıfın... Viranşehir kadısı Şaban gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Osmancık kazâsından 

Sayfa 33 

otuz ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 33/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karaburun 

Mutasarrıfın… Karaburun kadısı Muslı gurre-i merkûmeden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Akhisar-ı Geyve kazâsından 

yirmi bir ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile gâyet-i merkûmeden 

Baklan kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Karaburun kazâsıyla ma‘ân ber-

vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 33/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Hemşin 

Mutasarrıfın... Hemşin kadısı Hasan şehr-i sâbık gurresinden on sekiz ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Saruhan 

Medresesi’nden on sene infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Derviş Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 33/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Mandalyat 

Mutasarrıfın... Mandalyat kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Gökabad kazâsından on bir 

sene infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ali dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 33/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Divriği 

Mutasarrıfın... Divriği kadısı Receb gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Gördek kadısı olub kable’t-

tasarruf âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ve Nikan? ilhâkı ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 33/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Senir ma‘a Düşenbe 
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Mutasarrıfın... Senir ma‘a Düşenbe kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe Manavgat kadısı olub 

kable’t-tasarruf âhere tevcîh olunmağla mağdûr olan mevlânâ e’s-Seyyid Ahmed 

dâ‘îlerine misli ve şehr-i mezbûr gâyetinden İbradi kazâsına mutasarrıf Ali ref‘inden 

mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Senir ma‘a Düşenbe kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i 

ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 33/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Güzelhisar-ı Menemen 

Güzelhisar-ı Menemen kadısı e’s-Seyyid Mustafa gurre-i mezbûreden on sekiz ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Hâce 

Selim Medresesi’nden on dört ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı 

isti‘dâddan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed Said dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 33/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Serulus 

Mutasarrıfın... Serulus kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on sekiz ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Çine kazâsından on ay 

mağdûriyyetten mâ-adâ sekiz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi lede’l-imtihân 

istikhâk-ı nümâyân olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 33/8 

Kazâ-i Pazarsuyu 

Pazarsuyu kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Koyulhisar kazâsından seksen beş ay infisâl ve 

dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed 
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dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile bî-vech olunub 

sene-i atebe Rebiülahiri gurresinden Cevizderesi kazâsına mutasarrıf olub ba‘de 

hulûli’t-tevkît Pazarsuyu kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 33/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kaş 

Mutasarrıfın... Kaş kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri Manavgat kazâsı muvakkiti olub zikr olunan Manavgat 

kazâsı be-hasebi’l-iktizâ âhere mansıb olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Abdüllatif 

dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 33/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bozdoğan 

Bozdoğan kadısı Ömer gurre-i mezbûreden on sekiz ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Muğla kazâsından on ay 

mağdûriyyetten gayri on beş ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı 

isti‘dâddan mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 33/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çorum 

Mutasarrıfın... Çorum kadısı Abdullah muntasıf-ı şehr-i mezbûrdan tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Ilgın kadısı olub altı 

ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kaldığından gayri on bir ay 

infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim 
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dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 33/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Murtazaabad 

Mutasarrıfın... Murtazaabad kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Hamid 

Hâce Medresesi’nden yirmi altı ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

erbâb-ı isti‘dâddan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Kerim-zâde e’s-Seyyid Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 33/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Milas 

Milas kadısı Hasan şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe 

ile İstanbul’da Şeyhürrahim Medresesi’nden kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub erbâb-ı 

isti‘dâddan sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz. 

Hüküm 33/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Turhal 

Mutasarrıfın… Turhal ma‘a Hüseyinabad kadısı Hasan sene-i mezbûre Recebi 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk 

akçe ile Üsküdar’da Hamza Bey Medresesi’nden munfasıl olub sekiz ay âsitâne-i 

müstemirresi olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine erbâb-ı haysiyyetden olmağın yevmî yüz 

elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 33/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Şorba 

Mutasarrıfın… Şorba kadısı Mahmud sene-i mezbûre Recebi gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Arapgir 

kazâsından kırk dört ay infisâl ve yirmi yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

Bacı kazâsı ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Sayfa 34 

Hüküm 34/1 

Kazâ-i Nevâhi-i Ermenek 

Nevâhi-i Ermenek kadısı Mustafa’nın fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri 

yevmî yüz elli akçe ile Karacaşehir kazâsından kırk dört ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olduğundan gayri meşakk-keş-i sefer olmağla 

şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Musli dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile bakiyye-i 

müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere şehr-i âtî muntasıfından ancak on beş ay 

mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Ali mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 34/2 

Kazâ-i Ayaş 

Ayaş kadısı Hasan şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Maarratü’l -

Mısrin kadısı olub on ay tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan 

mevlânâ Ömer dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ile gâyet-i merkûmeden ancak on iki ay 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 34/3 

Kazâ-i Nif 
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Mutasarrıfın. Nif kadısı Süleyman şehr-i mezbûr gâyetinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Akhisar-ı Saruhan 

kazâsından otuz üç ay infisâl ve yirmi yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ e’l-Hacc Ömer dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Şevvâl-i mükerrem li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 34/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Suğd 

Mutasarrıfın… Suğd kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri Silifke kazâsından yirmi bir ay infisâl ve on üç ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Kemaleddin dâ‘îlerine 

yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve tevâbi‘-i kadîmesiyle tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 34/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Taraklıborlu 

Mutasarrıfın... Taraklıborlu kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Gerede kazâsından yetmiş üç 

ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Hüseyin dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz. 

Hüküm 34/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gönen-i Karesi 
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Mutasarrıfın... Gönen-i Karesi kadısı İsmail gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Ortapare kazâsından 

yirmi bir ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliye ve’l-

istihkâk olan mevlânâ Bayezid dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 34/7 

Kazâ-i …? 

…? kazâsı mutasarrıfı Mustafa’nın fevti mütehakkik olmağın yeri Şeyh ma‘a Amik 

kazâsından munfasıl olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ Mustafa 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve Halkalar ilhâkıyla şehr-i âtî gâyetinden müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 34/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yakupbey Derbendi 

Mutasarrıfın... Yakupbey Derbendi kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Kuruçay 

kazâsından otuz dört ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olduğundan gayri meşakk-keş-i sefer olan mevlânâ Musa dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 34/9 

Kazâ-i Araç 

Araç kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe 

ile Daday kazâsından yirmi dokuz ay infisâl ve on üç ay âsitânesi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Taban-zâde Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 34/10 
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Kazâ-i Boyalı 

Boyalı kadısı Mehmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Ruha kazâsından munfasıl 

eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ e’l-Hacc Ömer dâ‘îlerine 

rütbesinde bir mansıb nâ’îl oluncaya değin gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 34/11 

Kazâ-i Arpaz 

Arpaz kadısı Ahmed on bir ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yeri Bursa’da Timuriyye Medresesi’nden tûl-i infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 34/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tavas 

Mutasarrıfın... Tavas kadısı Hüseyin muntasıf-ı merkûmeden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile İskilip kazâsından kırk üç 

ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mustafa dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 34/13 

Kazâ-i Günyüzü 

Günyüzü kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri mukaddemâ 

ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken mezbûr Mehmed’e tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan 

mevlânâ Yağcı-zâde Mehmed dâ‘îlerine pîr ve alîl olmağla ba‘de hulûli’t-tevkît ber-

vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 34/14 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Han-ı Cedid 

Han-ı Cedid kadısı Ahmed’in fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî yüz 

elli akçe ile Sivasili kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla 

mağdûr olan mevlânâ e’s-Seyyid Abdurrahim dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve bazı 

Geldiklan ve Aksalur ve Emirsaid karyeleri ve sâ’îr tevâbi‘-i kadîmesiyle şehr-i âtî 

gâyetinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 34/15 

Kazâ-i Sırt 

Sırt kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Abdullah gurre-i mezbûreden üç ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri ber-vech-i te’bîd Gökçedağ kadısı iken âhere tevcîh olunmağla 

sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine sene-i âtiyye Muharremi gurresinden ber-

vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 34/16 

Kazâ-i Feslegan-ı Göreme 

Feslegan-ı Göreme kazâsı hâlî olduğu ihbâr olmağın Bursa’da Timuriyye 

Medresesi’nden tûl-i infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Abdülkadir dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ile gâyet-i şehr-i 

merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 34/17 

Kazâ-i Ruha 

Mutasarrıfın… Ruha kadısı Receb gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Beypazarı kadısı olub üç ay 

tasarrufdan sonra fermân ile âhere arpalık olmağla mağdûr olduğundan mâ-adâ on dört 

ay infisâl ve kezâlik âsitânesi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan olan mevlânâ İsmail 

dâ‘îlerine meşakket-keş-i sefer olmağla dört yüz doksan dokuz akçe ve Suruç ve İskele 

köyleri ve muvakkiti hulûline değin Kalecik Keskini  
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Sayfa 35 

…? Suruç ve İskele köyleri ilhâkıyla ve sâ’îr tevâbi‘-i kadîmesiyle tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 35/1 

Kazâ-i Tatya? 

Tatya? kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Abdülfettah şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri Eşen kazâsına ilhâk olunub zikr olunan Eşen mutasarrıfı İbrahim 

gâyet-i merkûmeden ancak altı ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ber-vech-i te’bîd 

muvakkiti Mustafa sene-i âtiyye Cemaziyelevveli gurresinden mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 35/2 

Kazâ-i İskefsir ma‘a Aybastı 

İskefsir ma‘a Aybastı kadısı Mustafa âher kazâya nakl olunmağın yeri yevmî yüz elli 

akçe ile Nusaybin kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan sonra âhere tevcîh olunmağla 

mağdûr olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile bakiyye-i müddetini âher kazâda 

tekmîl etmek üzere şehr-i âtî gâyetinden ancak on dört ay mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti Ali mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 35/3 

Kazâ-i Kavak 

Kavak kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Şeyh-zâde Mustafa şehr-i âtî 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile zikr olunan Kavak 

kazâsından sekiz ay mağdûriyyetten gayri on ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi 

olub pîr ve alîl ve meşakk-i seferî olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît 

ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 35/4 

Kazâ-i Onikidivan 
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Mutasarrıfın… Onikidivan kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Viranşehir kazâsından elli 

iki ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Şeyh Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve şehr-i âtî gâyetinden İnalluballu 

kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît zikr olunan Onikidivan kazâsıyla ma‘ân 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 35/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yörükan-ı Ankara 

Yörükan-ı Ankara kadısı İbrahim gurre-i şehrden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Eşen kazâsından kırk yedi ay infisâl 

ve yirmi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 35/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kıreli 

Mutasarrıfın... Kıreli kadısı Ali sene-i mezbûre recebi gurresinden on yedi ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Bayburd-ı Karaman 

kazâsından kırk bir ay infisâl ve on beş ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Hızır dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 35/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kefe 

Kefe kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden on üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz 

akçe ile Oltu kazâsından yirmi dört ay infisâl ve sekiz ay âsitânesi olub sezâvâr-ı ikrâm 
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olan mevlânâ diğer Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 35/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Milas 

Mutasarrıfın… Milas kadısı Mehmed şehr-i mezbûr muntasıfından tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kosun[kazâsından] 

otuz altı ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi [olub] meşakk-ı seferî olan 

mevlânâ İsmail dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 35/9 

Kazâ-i Şugur 

Şugur kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan e’s-Seyyid Ramazan gurre-i 

mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Trablusşam’da me’zûnen bil-iftâ olub dahl 

i‘tibârıyla müderrisinden olan mevlânâ e’s-Seyyid Hibetullah dâ‘îleri sezâvâr-ı ikrâm ve 

şâyeste-i ihsân olmağla sene-i atiyye Muharremi gurresinden ber-vech-i ma‘îşet 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî gurre-i Zilkâ‘de li-seneti mi’e ve elf 

 

Hüküm 35/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Denizli 

Mutasarrıfın… Denizli kadısı e’s-Seyyid e’l-Hacc İbrahim gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Gönen-i 

Karesi kazâsından yirmi iki ay infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall 
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ve müstehak ve şâyeste-i re’fet-i şehriyârî olan e’s-Seyyid Abdülbaki dâ‘îlerine yevmî 

dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka.  

Hüküm 35/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sapanca 

Mutasarrıfın… Sapanca kadısı e’s-Seyyid Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da 

Hayreddin Paşa Medresesi’nden sekiz sene infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi 

olub hârice müteheyyi’ ve meşakkat-keş-i sefer olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan Mevlânâ 

Hüseyin dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 35/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Aladağ 

Mutasarrıfın… Aladağ kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Ferruh Paşa 

Medresesi’nden on dört ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak ve sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 35/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Elmalı 

Mutasarrıfın… Elmalı kadısı Abdülkadir şehr-i sâbık muntasıfından tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Yabanabad 

kazâsından on iki ay mağdûriyyetten mâ-adâ on ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i 
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müstemirresi olub sezâvâr-ı ikrâm ve şâyeste-i ihsân olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine 

yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 35/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kepsut 

Mutasarrıfın… Kepsut kadısı Veliüddin gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Ağros kazâsından yirmi iki 

ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve meşakkat-keş-

i sefer olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 35/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karaağaç-ı Gölhisar 

Mutasarrıfın… Karaağaç-ı Gölhisar kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on sekiz ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile  

Sayfa 36 

Ezine-i Lazkiye kadısı olub kable’t-tasarruf âhere virilmekle mağdûr olan mevlâna diğer 

Mehmed dâ‘îlerine misli ve şehr-i âtî gâyetinden Gökçedağ kazâsına mutasarrıf olub 

ba‘de hulûli’t-tevkît kazâ-i mezbûr ile ma‘â müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 36/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akçaşehir-i Aydın 

Mutasarrıfın… Akçaşehir-i Aydın kadısı Halil gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Sapanca kazâsından 

tûl-i infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 
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Abdülaziz dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Kayacık kazâsı ilhâkıyla 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 36/2 

Kazâ-i Akdağ 

Akdağ kadısı e’s-Seyyid Osman’ın fevti müstehak olmağın yeri yevmî kırk akçe ile 

Üsküdar’da Hacı Paşa Medresesi’nden on altı ay infisâl ve sekiz ay âsitânesi olub 

erbâb-ı isti‘dâddan her vecihle mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile şehr-i mezbûr gâyetinden ancak on iki ay tamâmına 

değin mutasarrıf olub bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl etmek ricâsına. 

Hüküm 36/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Antalya 

Mutasarrıfın… Antalya kadısı Nurullah-zâde Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri dört yüz doksan dokuz akçe ile 

Tırhala kazâsından altı ay mağdûriyyetten mâ-adâ on dokuz ay infisâl ve kezâlik 

âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve sâdât-ı kirâmdan olmağla 

sezâvâr-ı ikrâm ve şâyeste-i ihsân olan mevlânâ e’s-Seyyid Ali dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 36/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Cide 

Mutasarrıfın… Cide kadısı e’s-Seyyid Ali sene-i mezbûre Ramazanı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile 

İstanbul’da Sarıca Paşa Medresesi’nden on altı ay infisâl ve yedi ay âsitânesi olub 

sezâvâr-ı âtıfet olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr 

ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 36/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ahıska 

Mutasarrıfın… Ahıska kadısı Hasan şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Of kazâsından yedi ay 

mağdûriyyetten gayri kâmil-i infisâl ve âsitânesi olub müte‘ayyinü’l-ehliyye ve’l-

istihkâk olmağla şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine misli ve Ardahan ma‘a 

Ardanuç kazâlarına mutasarrıf Mehmed ref‘inden sene-i âtiyye Rebiülevveli 

gurresinden mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Ahıska kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i 

ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 36/6 

Kazâ-i Ayaş 

Ayaş kadısı Ömer gurre-i mezbûreden on iki ay müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Beyrut kazâsından sekiz ay mağdûriyyetten mâ-

adâ on sekiz ay infisâl ve kezâlik âsitânesi olub her vecihle mahall ve müstehak ve 

meşakkat-keş-i sefer olmağla sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ Hafız Mehmed dâ‘îlerine 

yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 36/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yenişehir-i Aydın 

Mutasarrıfın… Yenişehir-i Aydın kadısı Muharrem gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Peçin 

kazâsından seksen dört ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

şehr-i âtî gâyetinden Karpuzlu kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Yenişehir-i 

Aydın kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf. 

Hüküm 36/8 
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Kazâ-i Türkman-ı Haleb 

Mutasarrıfın… Türkman-ı Haleb kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Gölhisar-ı Hamid 

kazâsından yirmi ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz [akçe] ve tevkît-i mezbûr ile 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 36/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Devrekânî 

Mutasarrıfın… Devrekânî kadısı Mehmed şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Ünye kazâsından 

otuz dokuz ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 36/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gaferyad 

Mutasarrıfın… Gaferyad kadısı Mehmed sene-i mezbûre ramazânı gurresinden on yedi 

ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Şeyh ma‘a 

Amik kazâsından seksen dört ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-

i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 36/11 

Kazâ-i Giresun 

Giresun kadısı Hamza şehr-i âtî gâyetinden âher kazâya nakl olunmağın yeri Karahisar-ı 

Sahib kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı ikrâm olan 
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Mücteba-zâde Ahmed dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya [değin] ber-vech-i 

ma‘îşet sene-i âtiyye muharremi gurresinden mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 36/12 

Kazâ-i Manikderesi 

Manikderesi Kemah kazâsından ifrâz olunub Gercanis kazâsına ilhâk olmağla zikr 

olunan Gercanis kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Hüseyin dâ‘îleri kazâ-i 

mezbûr ilhâk [ve] mezkûr ve …? ilhâkıyla ve ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 36/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kalecik Keskini 

Kalecik Keskini kadısı İsmail gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

iki yüz akçe ile kazâ-i mezbûrdan dört ay mağdûriyyetten mâ-adâ on bir ay infisâl ve 

yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ataullah 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 36/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yerkesiği 

Mutasarrıfın... Yerkesiği kadısı e’l-Hacc Mustafa sene-i mezbûre şa‘bânı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Mazun kazâsından altmış sekiz ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ diğer Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 36/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i İnegöl-i Aydın 
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İnegöl-i Aydın kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Mevlânâ Abdülhay sene-i 

âtiyye Zilkadesi gâyetine değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile  

Sayfa 37 

Çarşamba-i Lazkiye kazâsından doksan yedi ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve Gököyük kazâsı ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 37/1 

Kazâ-i Çarşamba-i Bolu 

Çarşamba-i Bolu kadısı Şaban’ın fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri 

Onikidivan kazâsından munfasıl olub pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan 

mevlânâ Ali dâ‘îlerine şehr-i mezbûr gâyetinden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 37/2 

Kazâ-i Gördek 

Gördek kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan İbrahim’in fevti sikât ihbârıyla 

mütehakkık olmağın yeri ber-vech-i ma‘îşet Bor kadısı iken be-hasebi’l-iktizâ âhere 

tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kaldığından gayri eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve kudemâ-

i tarîkden sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine şehr-i mezbûr gâyetinden ber-

vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 37/3 

Kazâ-i Honaz 

Honaz kadısı Şaban gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe 

ile Gönye kazâsından on sekiz ay infisâl ve sekiz ay mağdûriyyetten gayri sekiz ay 

âsitâne-i müstemirresi olub pîr ve alîl olmağla şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît Kızucan kazâsı ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 37/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Dinek Keskini 

Dinek Keskini kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden on iki ay tamâmına değin tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Taşabad kazâsından seksen yedi ay infisâl ve 

on ay âsitânesi olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 37/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ağros 

Ağros kadısı Ahmed’in fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri yevmî kırk akçe 

ile Beşiktaş’da Yahya Efendi Medresesi’nden munfasıl olub yedi ay âsitâne-i 

müstemirresi olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet-i 

şehriyârî olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ancak on altı ay tamâmına değin tasarrufdan 

sonra muvakkiti Sunullah tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 37/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gevanis 

Gevanis kadısı Mehmed bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

yevmî yüz otuz akçe ile Gönye kazâsından otuz ay infisâl ve on ay âsitânesi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i mezbûr 

ve Demirderesi ilhâkı ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 37/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i İfraz ve Fenaris 
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İfraz ve Fenaris kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden altı 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Gercanis kazâsından otuz dört ay 

infisâl ve sekiz ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 37/8 

Kazâ-i Ökse 

Ökse kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden on yedi ay müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Merzifon kadısı olub zamân-ı kalîl tasarrufdan 

be-hasebi’l-iktizâ âhere tevcîh olunmağla mağdûr olduğundan mâ-adâ on ay âsitânesi 

olub pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa dâ‘îlerine 

ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 37/9 

Kazâ-i Sivas 

Mutasarrıfın… Sivas kadısı Mehmed şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Tavas kazâsından kırk bir ay 

infisâl ve yirmi iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet 

olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 37/10 

Kazâ-i Cevizderesi 

Cevizderesi kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

seksen akçe ile Sonisa ma‘a …? kazâsından yirmi iki ay infisâl ve sekiz ay âsitânesi 

olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine yevmî yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Ebulhayr kazâsı 

ilhâkı ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 37/11 
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Kazâ-i Petekrek ma‘a Vakıflar 

Petekrek ma‘a Vakıflar kadısı Mehmed sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i 

mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Keşderesi kazâsından 

kırk sekiz ay infisâl ve dokuz ay âsitânesi olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz 

elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 37/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Arapgir 

Mutasarrıfın… Arapgir kadısı Mustafa sehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Şarkipare kazâsından 

otuz dokuz ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine misli ve şehr-i âtî gâyetinden Anduğu kazâsına mutasarrıf 

olub ba‘de hulûli’t-tevkît Arapgir kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 37/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Satılmış 

Mutasarrıfın… Satılmış kadısı Mehmed sene-i mezbûre Rebiülahiri gurresinden on 

sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Petekrek 

kazâsından otuz ay infisâl ve dokuz ay âsitânesi olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine misli 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 37/14 

Kazâ-i Ortakçı 

Mutasarrıfın… Ortakçı kadısı Ali sene-i mezbûre ramazânı gurresinden on yedi ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Bayezid 

Han Medresesi’nden munfasıl olub sekiz ay âsitânesi olmağla sezâvâr-ı re’fet olan 
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mevlânâ Ebubekir dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 37/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eğirdir 

Mutasarrıfın… Eğirdir kadısı Mehmed şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Yusuf Paşa 

Medresesi’nden on dört ay infisâl ve sekiz ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Halil dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 37/16 

Kazâ-i Şiran 

Şiran kadısı Mehmed sene-i mezbûre şevvali gurresinden on iki ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Merzifonabad  

Sayfa 38 

kazâsından yirmi dört ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Ali 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 38/1 

Kazâ-i Baş Gelembe 

Baş Gelembe kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan olan e’s-Seyyid Ali gurre-i 

mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Tırhala kazâsından munfasıl [olub] eşrâf-ı 

kuzât ve sâdât-ı kirâmdan şâyeste-i ikrâm olan mevlânâ e’s-Seyyid Muharrem dâ‘îlerine 

rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin sene-i âtiyye gurresinden ber-vech-i ma‘îşet 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 38/2 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Irla ma‘a Yaviçe 

Mutasarrıfın… Irla ma‘a Yaviçe kadısı Mehmed sene-i mezbûre Recebi gurresinden on 

yedi ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yetmiş akçe ile Homa 

kazâsından yirmi ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Mustafa 

dâ‘îlerine bâ-terakkî yevmî yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-

arz sadaka. 

Hüküm 38/3 

Kazâ-i Lazkiyetü’l-Arab 

Lazkiyetü’l-Arab kadısı Mehmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ 

kazâ-i mezbûr tevcîh olunub lâkin kable’t-tasarruf fevt oldu deyu hilâf-ı inhâ ile mezbûr 

Mehmed’e tevcîh olunmağla mağdûr olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine gâyet-i 

merkûmeden Nizip ve Halkalar ilhâklarıyla ibkâ olunub tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ber-vech-i te’bîd …? Nizip ve Halkalar kazâsına mutasarrıf 

olub ba‘dehu zikr olunan Lazkiyetü’l-Arab kazâsını muvakkiti e’l-Hacc Ali tevcîh-i 

sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 38/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Danişmentli 

Mutasarrıfın… Danişmentli kadısı Veliyyüddin sene-i mezbûre şa‘bânı gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile 

Bursa’da Pınarbaşı Medresesi’nden yedi sene infisâl ve sekiz ay âsitânesi olub mahall 

ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 38/5 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Terme 

Mutasarrıfın… Terme kadısı Mehmed şehr-i sâbık gurresinden on sekiz ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî
314

 kırk akçe ile İstanbul’da Sütçübaşı 

Medresesi’nden dokuz sene infisâl ve on iki ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 38/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gümüş 

Gümüş kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Yusuf gurre-i mezbûreden on sekiz ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bursa’da Ali Paşa 

Medresesi’nden on yedi ay infisâl ve dokuz ay âsitânesi olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine 

yevmî yüz otuz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 38/7 

Kazâ-i Şehabettin 

Şehabettin kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan e’l-Hacc Mahmud şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri Sivas kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzâtdan sezâvâr-ı ikrâm 

olan mevlânâ Yahya dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 38/8 

Kazâ-i Bigadiç 

Bigadiç kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Receb şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yeri Yeniil kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve sezâvâr-ı ikrâm 

                                                           
314

 Defterin orijinalinde art arda iki tane “yevmî” yazılmıştır. Kâtibin hatası ya da tercihi olduğu 

düşünülerek metne yazılmamıştır. 
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olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya 

değin Yarhisar ilhâkıyla ber-vech-i ma‘îşet. 

Hüküm 38/8 

Kazâ-i Gedikcik 

Gedikcik kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî üç yüz 

akçe ile Şarkipare kadısı olub kable’t-tasarruf âhere tevcîh olmağla sıfrü’l-yed kalan 

mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve Emlak kazâsı ilhâkı ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 38/9 

Kazâ-i Kilmigad 

Kilmigad kadısı Osman şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri medine-i Sivas’da 

müderrisînden olub erbâb-ı haysiyyetden şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Kısa Ahmed 

dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 38/10 

Kazâ-i Homa 

Homa kazâsı mutasarrıfı Feyzi Hüseyin gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

Karahisar-ı Sahib kazâsına ilhâk olunub mutasarrıfı mevlânâ Halil dâ‘îleri ber-vech-i 

ilhâk mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî gurre-i Zi’l-hicceü’l-şerîfe li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 38/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kastamonu 

Mutasarrıfın… Kastamonu kadısı e’s-Seyyid Şeyhi gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri dört yüz doksan dokuz akçe ile 

Alaşehir kazâsından beş ay mağdûriyyetten gayri dokuz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i 

müstemirresi olub müte‘ayyinü’l-ehliye ve’l-istihkâk ve eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve 
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kudemâ-i tarîkden sezâvâr-ı ikrâm ve şâyeste-i ihsân olan mevlânâ e’s-Seyyid Şeyh 

İbrahim dâ‘îlerine meşakkat-keş-i sefer olmağın misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 38/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Antakya 

Antakya kadısı Müfti-zâde Mehmed gurre-i mezbûreden on dört ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ve Cebele ve 

Hısnulekrad ilhâklarıyla Hama kazâsından on sekiz ay infisâl ve on ay âsitâne-i 

müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât ve sâdât-ı kiramdan her vecihle sezâvâr-ı ikrâm ve 

lâyık-ı ihsân olan mevlânâ e’s-Seyyid Hüseyin dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz 

akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît tekmîl-i seneteyn edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 38/13 

Kazâ-i Karaağaç-ı Yalvaç 

Karaağaç-ı Yalvaç kadısı Ali şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Senir ma‘a Düşenbe kazâsından yirmi iki ay infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ile gâyet-i 

merkûmeden bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere ancak on ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra muvakkiti Mahmud mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 38/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Rize 

Mutasarrıfın… Rize kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Selim Ağa Medresesi’nden on yedi ay 

infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 
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Osman dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkit-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 38/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Van 

Mutasarrıfın… Van kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Geyve kazâsından on altı ay 

infisâl ve sekiz ay mağdûriyyetten gayri on ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i  

Sayfa 39 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 39/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bayramiç 

Mutasarrıfın… Bayramiç kadısı Bahaeddin Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Afşar 

kazâsından otuz bir ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Nasuh dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 39/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tuht 

Mutasarrıfın… Tuht kadısı Halil gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kilmigad kazâsından yetmiş iki ay 

infisâl ve sekiz ay âsitânesi olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 



275 
 

Hüküm 39/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kurşunlu 

Mutasarrıfın… Kurşunlu kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Karayaka kazâsından 

seksen bir ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine 

misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 39/4 

Kazâ-i Şavşat 

Şavşat kadısı Abdurrahman şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri …? kazâsından tûl-i infisâl 

ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ahmed 

dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe ile gâyet-i merkûmeden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 39/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Mengen 

Mengen kadısı e’l-Hacc Mustafa sekiz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i 

mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Barhal kazâsından 

otuz iki ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 39/6 

Kazâ-i Tırhala 

Mutasarrıfın… Tırhala kadısı Süleyman şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Küre-i Nuhas 

kazâsından sekiz ay kazâ-i âher kaydından mâ-adâ on üç ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i 

müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan ve kudemâ-i tarîkden sezâvâr-ı 
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ikrâm olan mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 39/7 

Kazâ-i Sivasili 

Sivasili kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Abdurrahman şehr-i âtî gâyetinden 

ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Dolma kazâsından otuz üç ay infisâl ve on iki ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine misli 

ile bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere gâyet-i merkûmeden Kuruçay 

ilhâkıyla ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Hasan 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 39/8 

Kazâ-i Kurupazarı ma‘a Karahisar-ı Naallu  

Kurupazarı ma‘a Karahisar-ı Naallu kadısı Ahmed’in fevti mütehakkik olmağın yeri 

Karahisar-ı Sahib kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve kudemâ-i 

tarîkden mevlânâ Ataullah dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya [değin] şehr-i 

mezbûr gâyetinden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 39/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yalvaç 

Mutasarrıfın… Yalvaç kadısı İbrahim şehr-i sâbık gurresinden on sekiz ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kemer-i Hamid kazâsından 

otuz bir ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub lede’l-imtihân istihkâkı 

nümâyân olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

şehr-i âtî gâyetinden Gönen-i Hamid kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît 

Yalvaç kazâsını Gönen-i Hamid kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 39/10 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Sis 

Mutasarrıfın… Sis kadısı Abbas şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Mimar Kemal 

Medresesi’nden on beş ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olun erbâb-ı 

isti‘dâddan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Şeyh Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe 

ve Sarıçam ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî gurre-i Muharremü’l-haram-ı mübârek li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 39/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akdağ 

Akdağ kadısı e’s-Seyyid Mustafa şehr-i sâbık gurresinden on iki ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Bozok kazâsından 

yirmi bir ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve Emlak kazâsı ilhâkıyla tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 39/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Harim 

Mutasarrıfın… Harim kadısı e’s-Seyyid Mustafa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Ürgüp kazâsından 

otuz beş ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve 

şâyeste-i re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ e’l-Hacc Hüseyin dâ‘îlerine yevmî dört yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-‘rz sadaka. 

Hüküm 39/13 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Nevâhi-i Alaiye 

Mutasarrıfın… Nevâhi-i Alaiye kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kızılhisar kazâsından on ay 

mağdûriyyetten mâ-adâ sekiz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub sezâvâr-ı 

re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Şaban dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 39/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i Osmancık 

Mutasarrıfın… Osmancık kadısı Veliyyüddin gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Develi kazâsından 

dokuz ay mağdûriyyetten mâ-adâ sekiz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Osman dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve 

sene-i merkûme Recebi gurresinden Zamantı kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-

tevkît Osmancık kazâsını Zamantı kazâsıyla ma‘ân müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 39/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kerkük ma‘a Şehrizor 

Mutasarrıfın… Kerkük ma‘a Şehrizor kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Sis 

kazâsından yirmi bir ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 39/16 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Lefke 

Mutasarrıfın… Lefke kadısı e’s-Seyyid Arif Mehmed şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile  

Sayfa 40 

Balat kazâsından elli dört ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 40/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Trabzon 

Trabzon kadısı e’s-Seyyid Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Tuzla kazâsından on yedi 

ay infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan şâyeste-i 

re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Faik Mehmed dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz 

akçe ve Maçka kazâsı ilhâkı ve sâ’ir tevâbi‘-i kadîmesiyle ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 40/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çine 

Mutasarrıfın… Çine kadısı Mehmed şehr-i mezbûr muntasıfından on sekiz ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Durağan kazâsından altmış 

ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 40/3 
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Kazâ-i Seyitgazi 

Mutasarrıfın… Seyitgazi kadısı Abdulhay gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile yine kazâ-i mezbûrdan elli 

dört ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mustafa dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve şehr-i mezbûr gâyetinden Barhal kazâsına 

mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît Seyitgazi kazâsıyla ma‘ân müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 40/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Beyşehir 

Mutasarrıfın… Beyşehir kadısı Abdurrahman şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Çorum kazâsından 

otuz sekiz ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 40/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i İznikmid 

Mutasarrıfın… İznikmid kadısı Ali şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört doksan dokuz akçe ile Kastamonu 

kazâsından kırk üç ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı 

zevi’l-ihtirâm ve kudemâ-i tarîkden olmağla sezâvâr-ı ikrâm ve şâyeste-i ihsân olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 40/6 

Kazâ-i Mecitözü 



281 
 

Mecitözü kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Abdülbaki gurre-i mezbûreden on 

iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Anduğu 

kazâsından doksan ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 40/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ezine-i Kazdağı 

Mutasarrıfın… Ezine-i Kazdağı kadısı Sunullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Göynük kazâsından 

on bir ay mağdûriyyetten mâ-adâ yirmi dört ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi 

olub şâyeste-i re’fet olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî dört yüz elli akçe ile ba‘de 

hulûli’t-tevkît tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî gurre-i Saferü’l-hayr li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 40/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kalkanlı 

Kalkanlı kadısı e’s-Seyyid Mehmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

yevmî yüz elli akçe ile Bozüyük-i Menteşe kazâsından tûl-i infisâl ve on yedi ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Musa dâ‘îlerine yevmî iki 

yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Ağros ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 40/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yenice-i Taraklı 
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Yenice-i Taraklı kadısı Ömer sene-i sâbıka Şevvâli gurresinden on yedi ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Behram Çavuş 

Medresesi’nden yirmi bir ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr 

ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 40/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Akşehir 

Mutasarrıfın… Akşehir kadısı Şeyh Hamid gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Geyve kazâsından on 

iki ay kazâ-i âher kaydından mâ-adâ on bir ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 40/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Erzincan 

Mutasarrıfın… Erzincan kadısı e’l-Hacc Mustafa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Niksar kazâsından 

beş ay mağdûriyyetten mâ-adâ yirmi sekiz ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi 

olub erbâb-ı haysiyyetden sezâvâr-ı ihsân ve lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 40/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Han-ı Cedid 



283 
 

Mutasarrıfın… Han-ı Cedid kadısı e’s-Seyyid Abdurrahin şehr-i sâbık gurresinden on 

yedi ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Sivasili 

kazâsından yirmi iki ay infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Osman dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Yıldızlı 

ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 40/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Alaiye 

Mutasarrıfın… Alaiye kadısı Şeyh Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Balyanbolu 

kazâsından altmış bir ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Sayfa 41 

Hüküm 41/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kestel 

Mutasarrıfın… Kestel kadısı e’l-Hacc Ahmed şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-

i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile 

Antakya kazâsından otuz iki ay infisâl ve on dört ay âsitânesi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/2 

Kazâ-i Sarıçayır 

Sarıçayır kadısı İsmail şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Elmalı kazâsından 

munfasıl olan mevlânâ Rahmetullah dâ‘îlerine Bafa kazâsı ilhâkıyla gâyet-i 
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merkûmeden rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/3 

Kazâ-i Yedidivan 

Yedidivan kadısı Ahmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile 

Şeyhlü kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve sâdât-ı kirâmdan 

olduğundan gayri pîr ve alîl olmağla lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed 

dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 41/4 

Kazâ-i Karahisar-ı Behramşah 

Karahisar-ı Behramşah kazâsı mutasarrıfı Hasan şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri 

Şarkipare kazâsından munfasıl olub pîr ve ihtiyâr olmağla sezâvâr-ı ikrâm olmağla 

mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 41/5 

Kazâ-i Akçaşehir-i Bolu 

Akçaşehir-i Bolu kazâsı mutasarrıfı Salih şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Ezine-i 

Kazdağ kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan sezâvâr-ı ikrâm olan 

mevlânâ Abdülaziz dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 41/6 

Kazâ-i Manavgat 

Manavgat kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Mehmed şehr-i âtî gâyetinden 

ref‘ ve yeri Kestel kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve kudemâ-i 

tarîkden lâyık-ı ikrâm olan mevlânâ Beynu-zâde Mehmed dâ‘îlerine rütbesinde bir 
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mansıb nâ’il oluncaya değin gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/7 

Kazâ-i Bozkır 

Mutasarrıfın… Bozkır kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Bican Sultan Medresesi’nden sekiz 

sene infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı isti‘dâddan olmağla şâyeste-

i ikrâm olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yüzdepare 

Mutasarrıfın… Yüzdepare kadısı Süleyman sene-i sâbıka zi’l-kâ‘desi gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile 

Milan kazâsından altmış altı ay infisâl ve dokuz ay âsitânesi olan mevlânâ e’l-Hacc 

Mustafa dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 41/9 

Kazâ-i Selenti 

Mutasarrıfın… Selenti kadısı İbrahim sene-i sâbıka Zilhiccesi gurresinden on yedi ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kayacık 

kazâsından kırk beş ay infisâl ve on ay âsitânesi olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli 

ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 41/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Afşar 
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Mutasarrıfın… Afşar kadısı Şeyh Mehmed sene-i sâbıka Zilkadesi gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Irla ma‘a 

Yaviçe kazâsından yirmi üç ay infisâl ve on ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Halil dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Havran ilhâkı ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kürtün 

Mutasarrıfın… Kürtün kadısı Osman şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Mehmed Ağa 

Medresesi’nden otuz altı ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Karaisalı 

Mutasarrıfın… Karaisalı kadısı e’s-Seyyid Hüseyin şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Mecitözü 

kazâsından altmış beş ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Mustafa 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 41/13 

Kazâ-i Çarşamba-i Lazkiye 

Mutasarrıfın… Çarşamba-i Lazkiye kadısı Ali sene-i sâbıka Zilkadesi gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile 

İstanbul’da Molla Yegan Medresesi’nden on yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i 
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müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/14 

Kazâ-i Çal 

Çal kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Faik Mahmud şehr-i âtî gâyetinden ref‘ 

ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kızılhisar kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve yirmi ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine misli 

ile gâyet-i merkûmeden ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf olub bakiyye-i 

müddeti olan sekiz ay zamânını âher kazâda tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/15 

Kazâ-i Ana ma‘a Hit 

Ana ma‘a Hit ve …? kazâlarına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan İsmail gurre-i 

mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri zikr olunan Ana kazâsında me’zûnen bi’l-iftâ 

olub ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla sezâvâr-ı ikrâm ve şâyeste-i ihsân olan mevlânâ 

Abdülkadir dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 41/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Belviran 

Mutasarrıfın… Belviran kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Satılmış kazâsından altı ay 

mağdûriyyetten mâ-adâ on bir ay infisâl ve kezâlik âsitânesi olan mevlânâ Abdurrahim 

[dâ‘îlerine] yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Fî gurre-i Rebi‘ü’l-evvel li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 41/17 
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Kazâ-i Mahmil-i Şerîf-i Mısrî 

Tavâf-ı Beytü’l-Haram içün Mekke-i Mükerreme taraf-ı bâhirü’l-…? şerefine teveccüh 

eden huccac-ı zevi’l-ihtirâma her sene müstakîl kadı nasb olmağın kânun-ı  

Sayfa 42 

kadîm-i şehriyârî olmağın mevlânâ Mehmed Mağribi dâ‘îleri işbu sene-i mübârekede 

Mısr-ı Kahire-i Şerif’i ile tevcîh eden huccac-ı kirâma kadı nasb ve ta‘yîn olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 42/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bayramlı 

Mutasarrıfın… Bayramlı kadısı Ömer gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Kefe kazâsından elli üç ay 

infisâl ve dokuz ay âsitânesi olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 42/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Danişmentli 

Mutasarrıfın… Danişmentli kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Cenabi 

Medresesi’nden elli dokuz ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr 

ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 42/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Arim 
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Mutasarrıfın… Arim kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Hasankeyf kazâsından yedi 

ay mağdûriyyetten gayri dokuz ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olan 

mevlânâ diğer Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 42/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Sandıklı 

Mutasarrıfın… Sandıklı kadısı Musa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Takkeci Üveys 

Medresesi’nden munfasıl olub hârice müteheyyi’ olduğundan gayri erbâb-ı 

haysiyyetden olmağla sezâvâr-ı re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Feyzullah dâ‘îlerine bâ-

terakkî yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 42/5 

Kazâ-i Besni 

Mutasarrıfın… Besni kadısı Ebubekir gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kelkit kazâsından elli yedi 

ay infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 42/6 

Kazâ-i Koçhisar-ı Karaman 

Koçhisar-ı Karaman kadısı Kemaleddin şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ 

ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kars-ı Erzurum kazâsından yirmi ay infisâl ve on üç ay 

âsitânesi olan Zeynelabidin dâ‘îlerine tevâbi‘-i kadîmesiyle ba‘de hulûli’t-tevkît ber-

vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 42/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bindirekli 

Bindirekli kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i ‘örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Gerede kazâsından otuz beş ay 

infisâl ve on altı ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Abdülaziz dâ‘îlerine misli ve 

sene-i mezbûre Recebi gurresinden Mengen kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-

tevkît Bindirekli kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 42/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kırşehir 

Mutasarrıfın… Kırşehir kadısı Ahmed sene-i sâbıka Şevvâli gurresinden on yedi ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Sürmene 

kazâsından yirmi üç ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan Mevlânâ e’s-Seyyid Ahmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve 

Süleymanlı-yı Kebir ve Sagir kazâsı ilhâklarıyla ve müddet-iörfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 42/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i İskilip 

Mutasarrıfın… İskilip kadısı Ömer gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Adala kazâsından yirmi sekiz ay 

infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olduğundan mâ-adâ 

meşakk-keş-i sefer olan mevlânâ e’l-Hacc Yusuf dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-

i mezbûr ve müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 42/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çubukabad 

Çubukabad kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan e’s-Seyyid Şeyh İbrahim şehr-i 

mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Bahaeddin 

Medresesi’nden on yedi ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ile bakiyye-i 

müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere gâyet-i merkûmeden ancak on ay tamâmına 

değin mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti e’s-Seyyid Şakir Mehmed tevcîh-i sâbık üzere 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 42/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gölpazar-ı Bursa 

Mutasarrıfın… Gölpazar-ı Bursa kadısı Nuh gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Mandalyat 

kazâsından altmış beş ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 42/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bolvadin 

Mutasarrıfın… Bolvadin kadısı e’s-Seyyid Hızır sene-i sâbıka Şevvâli gurresinden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile 

yine kazâ-i mezbûrdan hakîkî ve î‘tibârî on sekiz ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i 

müstemirresi olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve Çay ma‘a 

Karamuk kazâsı ilhâkıyla tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 42/13 

Kazâ-i Darende 

Mutasarrıfın… Darende kadısı Şeyh Mahmud’un müddeti halle karîb olmağın şehr-i 

mezbûr gâyetinden ref‘ ve muvakkiti Şerif Ahmed’in dahi tarîkde ‘alâkası olmayub 

mülâzemeti sahte olduğu mütehakkik olmağın yeri yevmî iki yüz akçe ile Kelkit 

kazâsından seksen sekiz ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid İsmail dâ‘îlerine misli ile gâyet-i merkûmeden ancak 

on beş ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 42/14 

Kazâ-i Çepni-i Çonkur 

Çepni-i Çonkur kadısı Salih gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Ilgın 

kazâsından munfasıl [olub] pîr ve ihtiyâr olduğundan gayri alîl olmağla sezâvâr-ı âtıfet-i 

şehriyârî olan mevlânâ Siyami dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve 

tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 42/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çağa 

Mutasarrıfın… Çağa kadısı Süleyman gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Çarşamba-i Lazkiye 

kazâsından tûl-i infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Sunullah dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 42/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kelkit 
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Mutasarrıfın… Kelkit kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on yedi ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Bali Efendi 

Medresesi’nden otuz ay infisâl ve on sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Sayfa 43 

Hüküm 43/1 

Kazâ-i Sındırgı 

Mutasarrıfın… Sındırgı kadısı Said sene-i sâbıka ramazânı gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile İnsuyu 

kazâsından yirmi altı ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 43/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Mamuriye  

Mutasarrıfın… Mamuriye ma‘a Karataş kadısı e’l-Hacc İbrahim sene-i mezbûre 

Muharremi gurresinden on yedi ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî 

kırk akçe ile İstanbul’da Oruç Paşa Medresesi’nden munfasıl olub on bir ay âsitâne-i 

müstemirresi olmağla sezâvâr-ı âtıfet olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 43/3 

Kazâ-i Bakraz(Bakras) 

Bakraz(Bakras) kadısı İbrahim şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Yeniil kazâsından 

munfasıl olub eşrâf-ı kuzâtdan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Abdi dâ‘îlerine rütbesinde 

bir mansıb nâ’il oluncaya değin gâyet-i merkûmeden İskenderun ve Nizip ve İskele 

ilhâklarıyla ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Fî gurre-i Rebi‘ü’l-âhir li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 43/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ermenek 

Mutasarrıfın… Ermenek kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Halil Bey 

Medresesi’nden munfasıl olub yirmi üç ay âsitâne-i müstemirresi olmağla sezâvâr-ı 

re’fet-i şehriyârî olan Ömer dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 43/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Uşak 

Mutasarrıfın… Uşak kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Şeyhlü kazâsından otuz 

yedi ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olduğundan gayri Bolu kazâsı tevcîh olunub kable’t-tasarruf fermân ile kazâ-i mezbûr 

yine âhere arpalık olmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Fazlı-zâde Mustafa dâ‘îlerine 

yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 43/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Ortapare 

Mutasarrıfın… Ortapare kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden on sekiz ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile …? kazâsından yirmi altı ay infisâl 

ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa 
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dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 43/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Darende 

Mutasarrıfın… Darende kadısı e’s-Seyyid İsmail gurre-i mezbûreden on beş ay müddet-

i mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Siyavuş Ağa 

Medresesi’nden yirmi yedi ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak [ve] evlâd-ı ulemâ-i izâmdan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Abdülhamid 

dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 43/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Arapgir 

Mutasarrıfın… Arapgir kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Şorba kazâsından beş ay 

mağdûriyyetten mâ-adâ yirmi altı ay infisâl ve kezâlik âsitânesi olan mevlânâ Halil 

dâ‘îlerine misli ve şehr-i mezbûr gâyetinden …? Çerkeş ve Dodurga kazâlarına 

mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît zikr olunan Arapgir kazâsıyla ma‘ân tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 43/8 

Kazâ-i Uluborlu 

Mutasarrıfın… Uluborlu kadısı Feyzi Hüseyin gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Karaağaç-ı Yalvaç 

kazâsından on dokuz ay infisâl ve sekiz ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Abdurrahim dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 43/9 

Bâ-berât 

Kazâ-ı Mandiçe 

Mutasarrıfın… Mandiçe kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Eşen kazâsından yetmiş iki 

ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 43/10 

Kazâ-i Eyrek 

Mutasarrıfın… Eyrek kadısı Abdulvahap gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz otuz akçe ile Koyulhisar kazâsından on 

beş ay infisâl ve yedi ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 43/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Of 

Of kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Mahmud-zâde e’s-Seyyid Mehmed gurre-i 

mezbûreden on iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe 

ile Lazkiyetü’l-Arab kadısı olub kable’t-tasarruf âhere virilmekle mağdûr olan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 43/12 

Kazâ-i Anduğu 

Anduğu kazâsı mutasarrıfı Ahmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî üç yüz 

akçe ile Suğd kazâsından munfasıl olub her vecihle mahall ve müstehak olmağla 

sezâvâr-ı âtıfet olan mevlânâ Mehmed Salih dâ‘îlerine Kayı kazâsı ilhâkıyla ber-vech-i 

te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 43/13 

Kazâ-i Seferihisar-ı Günyüzü 

Seferihisar-ı Günyüzü kadısı Ahmed’in kazâ-i mezbûr ahâlîsinden dîvân-ı hümâyûna 

şukkâtı gelüb azlî fermân olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Ezine 

kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve kudemâ-i tarîkden olmağla 

sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya 

değin gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 43/14 

Bâ-berât 

Kazâ-i İznikmid 

Mutasarrıfın… İznikmid kadısı Mehmed sene-i mezbûre Saferü’l-Hayrı muntasıfından 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan 

dokuz akçe ile Antalya kadısı olub on bir ay tasarrufdan sonra hilâf-ı inhâ ile âhere 

tevcîh olunmağla mağdûr olduğundan mâ-adâ eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve kudemâ-i 

tarîkden olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Abdülbaki dâ‘îlerine misli ve tevkît-i 

mezbûr ile tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Sayfa 44 

Hüküm 44/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Döğer 

Döğer kadısı Hüseyin şehr-i âtî gâyetinden on altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk 

akçe ile Edirne’de …? Medresesi’nden munfasıl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr 

ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 44/2 

Kazâ-i Lapseki 

Mutasarrıfın… Lapseki kadısı Mehmed sene-i sâbıka Zilhiccesi gurresinden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Bayramiç 

kazâsından tûl-i infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak 

olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 44/3 

Kazâ-i Mazgird 

Mazgird kazâsı Çemişgezek kazâsından ifrâz olunub Harput kazâsından Zahiriyye 

müdderrisi ve me’zûnen bil-iftâ ve erbâb-ı haysiyyetden olmağla sezâvâr-ı ikrâm ve 

şâyeste-i ihsân olan mevlânâ e’l-Hacc Ebubekir dâ‘îlerine şehr-i mezbûr gâyetinden ber-

vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 44/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Manavgat 

Manavgat kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Mehmed gurre-i mezbûreden on 

iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da 

Hüseyin Paşa Medresesi’nden on altı ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

erbâb-ı isti‘dâddan olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Yusuf dâ‘îlerine yevmî yüz 

elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 44/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Esgüne 
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Esgüne kadısı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Tırhala pâyesiyle Karahisar-ı 

Sahib kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzâtdan olduğundan mâ-adâ ehl-i ilm ve sâhib-i 

fazîlet ve pîr ve ihtiyâr olmağla şâyeste-i re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Aynacı-zâde 

Ataullah dâ‘îlerine ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olduğu Kurupazar-ı ma‘a Karahisar-ı 

Naallu kazâsı ilhâkıyla gâyet-i merkûmeden Antalya pâyesiyle ber-vech-i te’bîd ve 

tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 44/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Atina 

Mutasarrıfın… Atina kadısı Mustafa şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Milas kazâsından on iki ay 

mağdûriyyetten mâ-adâ sekiz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile. 

Hüküm 44/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Giresun 

Giresun kadısı Mücteba-zâde Ahmed gurre-i mezbûreden on iki ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Ebyar Kadı 

Medresesi’nden munfasıl olub dokuz ay âsitânesi olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine 

yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile. 

Hüküm 44/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gedikcik 

Mutasarrıfın… Gedikcik kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Kargı kazâsından kırk bir ay 
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infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Ali 

dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 44/9 

Kazâ-i Daday 

Daday kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Mehmed gurre-i mezbûreden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri ber-vech-i te’bîd Durağan kadısı iken âhere tevcîh olunmağla 

mağdûr olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ba‘de hulûli’t-tevkît ber-vech-i te’bîd ve 

tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 44/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Artukabad 

Mutasarrıfın… Artukabad kadısı Ali şehr-i sâbık gurresinden on sekiz ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri Bozkır kazâsından yirmi bir ay infisâl ve sekiz ay 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Derviş dâ‘îlerine yevmî 

yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-iörfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 44/11 

Kazâ-i İncesu 

Mutasarrıfın… İncesu kadısı Salih şehr-i sâbık gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Faik Bey 

Medresesi’nden kırk dokuz ay infisâl ve on ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 44/12 

Kazâ-i Yenice-i Eflani 

Yenice-i Eflani kadısı Nurullah’ın kazâ-i mezbûr ahâlîsinden şukkâtı gelmeğin şehr-i 

mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri Yoros kazâsına ilhâk olub mutasarrıfı Numan-zâde Salih 
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dâ‘îleri gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 44/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Konrapa 

Mutasarrıfın… Konrapa kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Esgüne kazâsı tevcîh olunub 

kable’t-tasarruf âhere te’bîd olmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa 

dâ‘ilerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 44/14 

Kazâ-i Keçiborlu 

Keçiborlu kadısı Yusuf on iki ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ 

ve yeri yevmî kırk akçe ile Üsküdar’da Hamza Bey Medresesi’nden altmış üç ay infisâl 

ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 44/15 

Kazâ-i Ulus 

Mutasarrıfın… Ulus kadısı Ali sene-i sâbıka Zilkadesi gurresinden on sekiz ay 

tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Eflani-i Daday 

kazâsından on iki ay mağdûriyyetten gayri dokuz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdülgani dâ‘îlerine misli ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 44/16 

Kazâ-i Kızılkaya 

Kızılkaya kadısı Abdullah şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri Zile kazâsından kırk beş ay 

infisâl ve altı ay âsitânesi olub kudemâ-i tarîkden pîr ve ihtiyâr olduğundan gayri ‘alîl 
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olmağla şâyeste-i re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Derviş Mehmed dâ‘îlerine gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî gurre-i Cemâziye’l-evvel lis’seneti’l-ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 44/17 

Kazâ-i Malatya 

Mutasarrıfın… Malatya kadısı Hususi-zâde Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Kazâbâd 

kazâsından otuz sekiz ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı 

haysiyyetden olmağla sezâvâr-ı ikrâm ve şâyeste-i ihsân olan mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-iörfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Sayfa 45 

Hüküm 45/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i Larende 

Mutasarrıfın… Larende kadısı Derviş Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Ayaş kadısı olub iki 

ay tasarrufdan sonra âhere virilmekle sıfrü’l-yed kaldığından mâ-adâ sezâvâr-ı ikrâm ve 

şâyeste-i ihsân olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 45/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kula 

Mutasarrıfın… Kula kadısı Abdülbaki gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Ilgın kazâsından on ay 

mağdûriyyetten gayri dokuz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 
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müstehak ve şâyeste-i re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî üç yüz 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 45/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eğin 

Mutasarrıfın… Eğin kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Milan kazâsından yirmi ay 

infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve meşakk-keş 

olmağın sezâvâr-ı re’fet olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve Pingan 

ilhâkıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 45/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Peçin 

Mutasarrıfın… Peçin kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Saruhan 

Medresesi’nden otuz beş ay infisâl ve yirmi ay âsitânesi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ diğer Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 45/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Balyanbolu 

Mutasarrıfın… Balyanbolu kadısı Abdurrahman gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Ula kazâsından beş 

ay mağdûriyyetten mâ-adâ on yedi ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub 
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mahall ve müstehak olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 45/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Nif 

Mutasarrıfın… Nif kadısı Süleyman sene-i sâbıka Şevvâli gurresinden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Harput kazâsından 

yirmi üç ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve 

meşakk-keş-i sefer olmağın şâyeste-i re’fet-i şehriyârî [olan] mevlânâ Mahmud 

dâ‘îlerine yevmî dört yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 45/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Yabanabad ma‘a Çukurcak 

Mutasarrıfın… Yabanabad ma‘a Çukurcak kadısı Halil-zâde Ali gurre-i mezbûreden 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile 

Çorum kazâsından hakîkî ve itibârî yirmi bir ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i 

müstemirresi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ e’s-

Seyyid Mustafa dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ile ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 45/8 

Bâ-berât 

Kazâ-i Hama 

Mutasarrıfın… Hama kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Van kazâsından kırk yedi ay 

infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve şâyeste-i 
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re’fet-i şehriyârî olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ile 

ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 45/9 

Kazâ-i Kalecik Keskini 

Kalecik Keskini kadısı Ataullah’ın fevti ihbâr olmağın yeri Kilis kazâsından munfasıl 

olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâm ve sâdât-ı kiramdan olmağla sezâvâr-ı ikrâm olan 

mevlânâ e’s-Seyyid Ahmed dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb nâ’il oluncaya değin gâyet-

i merkûmeden …? ilhâkıyla ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 45/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Kaşaklı 

Kaşaklı kadısı Hüseyin şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli 

akçe ile Bozkır kazâsından doksan ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 45/11 

Kazâ-i Alaşehir 

Mutasarrıfın… Alaşehir kadısı Musa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ile Bolu 

kazâsından on ay mağdûriyyetten gayri sekiz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi 

olub mahall ve müstehak ve eşrâf-ı kuzâtdan mevlânâ İvaz dâ‘îlerine misli ve Bozüyük-

i Bursa ma‘a Domaniç kazâları ilhâklarıyla ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 45/12 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Zile 

Mutasarrıfın… Zile kadısı e’s-Seyyid Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Niksar kazâsından 

altmış ay infisâl ve yirmi bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve 

sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve şehr-i 

mezbûr gâyetinden Boğazlıyan kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît kazâ-i 

mezbûrı zikr olunan Boğazlıyan kazâsı ilhâkı ve sâ’ir tevâbi‘-i kadîmesiyle tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 45/13 

Kazâ-i Kilis  

Mutasarrıfın… Kilis kadısı e’s-Seyyid Hüseyin gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Niğde kazâsından 

yirmi dokuz ay infisâl ve on iki ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak ve 

sezâvâr-ı âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Nurullah dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan 

dokuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 45/14 

Kazâ-i Ayvacık 

Ayvacık kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Ahmed şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Himmet Hâce Medresesi’nden on 

yedi ay infisâl ve sekiz ay âsitânesi olan mevlânâ İsmail dâ‘îlerine yevmî yüz otuz akçe 

ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 45/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Gördek 

Gördek kazâsı mutasarrıfı Ali’nin kazâ-i mezbûr ahâlîsinden dîvân-ı hümâyûna şukkâtı 

gelüb azlî fermân olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî dört yüz doksan 

dokuz akçe ile Alaşehir kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât ve kudemâ-i tarîkden pîr 
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ve ihtiyâr …? te’bîd-i ihtiyâr eden mevlânâ Abdülhey dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden 

ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Sayfa 46 

Hüküm 46/1 

Kazâ-i Kıreli 

Kıreli kadısı Ali’nin fevti ihbâr olunub ve muvakkiti Hızır dahi âher kazâya nakl 

olmağın yeri yevmî dört yüz elli akçe ile Simav kazâsından dört ay mağdûriyyetten 

gayri on beş ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ Ebubekir 

dâ‘îlerine kudemâ-i tarîkden pîr ve ihtiyâr ve alîl olmağla sezâvâr-ı âtıfet olmağla şehr-i 

mezbûr gâyetinden kazâ-i mezbûrı ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 46/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i İnsuyu 

İnsuyu kadısı Receb şehr-i âtî gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri Kıreli kadısı olub 

kable’t-tasarruf âhere tevcîh olmağla mağdûr olan mevlânâ Hızır dâ‘îlerine misli ile 

ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 46/3 

Kazâ-i Kazâbâd 

Kazâbâd kadısı Abdurrahim şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve muvakkiti Ahmed dahi âher 

kazâya nakl olmağın yeri Antalya kazâsından munfasıl olub kudemâ-i tarîkden ve sâdât-

ı kirâmdan olduğundan gayri pîr ve alîl olmağla mülâzemete iktidârı? olmayub te’bîd-i 

ihtiyâr eden mevlânâ e’s-Seyyid Abdurrahman dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ber-vech-

i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 46/4 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Gedegara 

Gedegara kadısı Ali’nin şukkâtı gelüb sû-i hâlini ihbâr etmekle şehr-i âtî gâyetinden ref‘ 

ve muvakkiti Şeyh Mehmed dahi te’hîr olunub yeri yevmî iki yüz akçe ile Kazâbâd 

muvakkiti olub kable’t-tasarruf âhere virilmekle mağdûr olan mevlânâ Ahmed 

dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden ancak on beş ay tamâmına değin mutasarrıf olub 

ba‘dehu muvakkiti mezkûr Şeyh Mehmed tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 46/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i İznik 

İznik kazâsı …? tevcîh olunmak fermân olmağın yevmî üç yüz akçe ile Sermin 

kazâsından yirmi altı ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub meşakk-keş-i 

sefer olmağla mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı ‘âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ali 

dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ile bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere 

şehr-i mezbûr gâyetinden ancak on dört ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 46/7 

Kazâ-i Baş Gelembe 

Baş Gelembe kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan e’s-Seyyid Muharrem gurre-i 

mezbûreden on iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe 

ile Germeği kazâsından munfasıl olub dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olan mevlânâ 

e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 46/8 

Bâ-berât 
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Kazâ-i Germeği 

Germeği kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Şeyh Makbul gurre-i mezbûreden 

altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Abdurrahman Paşa 

Medresesi’nden dokuz sene infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Ali dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 46/9 

Kazâ-i Çal 

Çal kadısı Mustafa şehr-i sâbık gurresinden on iki ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri Bakraz(Bakras) kadısı olub kable’t-tasarruf âhere tevcîh 

olunmağla mağdûr olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine misli ile ba‘de hulûli’t-tevkît 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 46/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Dinek Keskini 

Dinek Keskini kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve muvakkiti 

Hüseyin fevt olmağın yeri yevmî yüz elli akçe ile Milan kazâsından otuz bir ay infisâl 

ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdülbaki 

dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve İnalluballu kazâsı ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 46/11 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tuzla 

Mutasarrıfın… Tuzla kadısı Ebubekir gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile kazâsından otuz üç ay infisâl 

ve on dört ay âsitânesi olub mahall ve müstehak ve sezâvâr-ı âtıfet olan Biga mevlânâ 
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Hüseyin dâ‘îlerine yevmî üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 46/12 

Kazâ-i Divriği 

Mutasarrıfın… Divriği kadısı Receb’in şukkâtı gelüb azlî fermân olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Silifke kazâsından sekiz ay 

mağdûriyyetten gayri on iki ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub meşakk-

keş-i sefer olmağın mahall ve müstehak olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine bakiyye-i 

müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere misli ile gâyet-i merkûme[den] ancak on iki 

ay [ve] Pingan ilhâkıyla mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Mehmed mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 46/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Şeyhlü 

Mutasarrıfın… Şeyhlü kadısı Arif Mehmed gurre-i mezbûreden on altı ay tamâmına 

değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Isparta kazâsından seksen 

dört ay infisâl ve on yedi ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî dört yüz elli akçe ve şehr-i âtî gâyetinden Homa 

kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-tevkît kazâ-i mezbûrı zikr olunan Homa 

kazâsıyla ma‘ân müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka. 

Fi gurre-i Cemâziye’l-âhir li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 46/14 

Kazâ-i Mahmil-i Şerîf-i Şamî 

Tavâf-ı Beytü’l-Haram içün Mekke-i Mükerreme taraf-ı bâhirü’l-…? şerefine teveccüh 

eden huccâc-ı zevi’l-ihtirâma müstakîl kadı nasb olmak kânun-ı kadîm-i şehriyârî 

olmağın mevlânâ Es-Seyid Mehmed el-Kadri dâ‘îlerine işbu sene-i mübârekede Şam 
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mahmil-i şerîfi ile teveccüh eden huccâc-ı kirâma kadı nasb ve ta‘yîn olunmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka.  

Hüküm 46/15 

Bâ-berât 

Kazâ-i Küre-i Nuhas 

Mutasarrıfın… Küre-i Nuhas kadısı Mahmud-zâde Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-

i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile Amasya 

kazâsından otuz bir ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzât-ı 

zevi’l-ihtirâm ve evlâd-ı ulemâdan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ diğer Mehmed 

dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan dokuz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 46/16 

Bâ-berât 

Kazâ-i Göynük 

Mutasarrıfın… Göynük kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Türkman-ı Haleb  

Sayfa 47 

kazâsından yirmi ay infisâl ve on dört ay âsitâne-i müstemirresi olub erbâb-ı 

haysiyyetden sezâvâr-ı ikrâm ve şâyeste-i ihsân olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî 

dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 47/1 

Bâ-berât 

Kazâ-i İznik 

İznik kadısı Ali gurre-i mezbûreden on dört ay müddet-i mu‘ayyenesini tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile Uluborlu kazâsından on dokuz ay infisâl ve on 

üç ay âsitâne-i müstemirresi olub meşakk-keş-i sefer olmağla mahall ve müstehak olan 
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mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ile müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 47/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bor 

Mutasarrıfın… Bor kadısı Ali gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Derkuş kazâsından on yedi ay 

infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ 

Veliüddin dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 47/3 

Bâ-berât 

Kazâ-i İnegöl-i Aydın 

Mutasarrıfın… İnegöl-i Aydın kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Ortakçı kazâsından 

on beş ay mağdûriyyetten gayri dokuz ay infisâl ve kezâlik âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 47/4 

Bâ-berât 

Kazâ-i Bozulus 

Mutasarrıfın… Bozulus kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Şücaeddin kazâsından yirmi 

yedi ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye 

ile ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 47/5 

Bâ-berât 

Kazâ-i Taşabad 

Mutasarrıfın… Taşabad kadısı e’l-Hacc Mustafa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Zülfikar 

Ağa Medresesi’nden otuz beş ay infisâl ve yirmi dört ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i 

mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 47/6 

Bâ-berât 

Kazâ-i Çemişgezek 

Mutasarrıfın… Çemişgezek kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Selim Ağa 

Medresesi’nden on beş ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine yevmî yüz elli akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 47/7 

Bâ-berât 

Kazâ-i Milan 

Mutasarrıfın… Milan kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i örfiyye 

edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile İnalluballu kazâsından otuz 

dört ay infisâl ve on ay âsitânesi olan mevlânâ Muslı dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe ve 

tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 47/8 

Kazâ-i Mandalyat 
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Mandalyat kadısı Mustafa’nın terk-i mansıb etdiği ihbâr olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri Uşak kazâsından munfasıl olub eşrâf-ı kuzât-ı zevi’l-ihtirâmdan 

her vecihle sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ Ebubekir dâ‘îlerine rütbesinde bir mansıb 

nâ’il oluncaya değin gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 47/9 

Bâ-berât 

Kazâ-i Durul 

Mutasarrıfın… Durul kadısı e’s-Seyyid Musa gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile Gölpazar-ı Bolu 

kazâsından yirmi sekiz ay infisâl ve on ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’l-Hacc Mehmed dâ‘îlerine üç yüz akçe ve tevkît-i mezbûr ve 

müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 47/10 

Bâ-berât 

Kazâ-i Tarsus 

Mutasarrıfın… Tarsus kadısı Şeyh Mehmed gurre-i mezbûreden tekmîl-i müddet-i 

örfiyye edince tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî üç yüz akçe ile yine kazâ-i 

mezbûrdan on sekiz ay infisâl ve dokuz ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ e’s-Seyyid Veliyyüddin dâ‘îlerine yevmî dört yüz akçe ve şehr-i 

âtî gâyetinden Misis ma‘a Ayas ve Perende kazâsına mutasarrıf olub ba‘de hulûli’t-

tevkît zikr olunan Tarsus kazâsıyla ma‘ân ber-vech-i ilhâk müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 47/11 

Kazâ-i Kırşehir 

Kırşehir kadısı Ahmed’in sû-i hâli ihbâr olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî 

iki yüz akçe ile Meğri kazâsından sekiz ay mağdûriyyetten gayri on ay infisâl ve kezâlik 

âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve müstehak olan mevlânâ Abdurrahim dâ‘îlerine 
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misli ile bakiyye-i müddetini âher kazâda tekmîl etmek üzere gâyet-i merkûmeden 

ancak on iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra muvakkiti e’s-Seyyid Ahmed 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 47/12 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eflani-i Bolu 

Eflani-i Bolu kadısı Ahmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile 

Akdağ kazâsından dört ay infisâl ve on bir ay âsitâne-i müstemirresi olub mahall ve 

müstehak olan mevlânâ Abdülaziz dâ‘îlerine misli ve Ovayüzü kazâsı ilhâkıyla gâyet-i 

merkûmeden tekmîl-i müddet-iörfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Hüküm 47/13 

Bâ-berât 

Kazâ-i Eğrigöz 

Mutasarrıfın… Eğrigöz kadısı Ahmed gurre-i mezbûreden on iki ay tamâmına değin 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî kırk akçe ile İstanbul’da Yusuf Paşa 

Medresesi’nden on dört ay infisâl ve sekiz ay âsitâne-i müstemirresi olub evlâd-ı 

ulemâdan sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ e’s-Seyyid Mehmed dâ‘îlerine yevmî yüz elli 

akçe ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Allahu Ahad Vahdehû le-fî Yahya-87
315

 

 

Sayfa 48 

Hüküm 48/1 

                                                           
315

 Yahya Efendi’nin mührü yukarıda verildiği gibi “Allahu Ahad Vahdehû le-fî Yahya-87” şeklinde 

okunmuştur. Kazaskerler ve üst düzey yöneticiler belgelerde şahsi mühürlerini kullanmaktaydı. Bu 

itibarla mühür Yahya Efendi’nin şahsî mührü olmalıdır. Mührün kazındığı tarih “87” yani “1087” olarak 

belirtilmiştir. 
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Bâ-berât 

Kazâ-i Lazkiyetü’l-Arab 

Fî gurre-i Ramazanü’l-mübârek li seneti mi’e ve elf 

Lazkiyetü’l-Arab kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden on yedi ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile Misis ma‘a Ayas ve 

Perende kazâsından otuz sekiz ay infisâl ve yirmi altı ay âsitâne-i müstemirresi olub 

mahall ve müstehak olan mevlânâ e’l-Hacc Ali dâ‘îlerine yevmî iki yüz akçe [ve] 

tevkît-i mezbûr ve tevâbi‘-i kadîmesiyle tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 48/2 

Bâ-berât 

Kazâ-i Rumana? 

Fî gurre-i Cemâziye’l-evvel li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Mutasarrıfın üzerinden tevcîh-i menâsıba fermân vârid olmağın. Rumana? kadısı Receb 

sene-i sâbıka Şevvâli gurresinden on sekiz ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri yevmî dört yüz elli akçe ile Beyşehir kazâsından beş ay mağdûriyyetten gayri yirmi 

iki ay infisâl ve on üç ay âsitâne-i müstemirresi olub eşrâf-ı kuzâtdan olmağla sezâvâr-ı 

ikrâm ve lâyık-ı ihsân olan mevlânâ Şeyh Makbul dâ‘îlerine yevmî dört yüz doksan 

dokuz akçe ve tevkît-i mezbûr ve Suruç ilhâkıyla tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Sayfa 62 

 El-menâsıbü’l-ma‘rûzât ale’l-atabeti’l-‘aliyye(el-hakâniyye) el-kasr ve’l-med ve’l-

ibkâ fî Cemâziye’l-evvel li-seneti tis‘a tis‘in ve elf 

Hüküm 62/1 

Kazâ-i Pavli-i Bolu 
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Pavli-i Bolu kadısı Süleyman gâyet-i şehrden âher kazâya nakl ve ber-vech-i te’bîd 

Yılanlıca kadısı olub evlâd-ı ulemâdan her vecihle mahall ve müstehak olduğundan 

gayri alîl olmağla şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ e’s-Seyyid Ahmed dâ‘îleri 

kazâ-i mezbûra nakl olunmak bâbında sa‘âdetli inâyetli Şeyhü’l-islâm –sellemehu’l-

azîzü’l-allâm- hazretlerinin işâret-i âlîyyeleri olmağın mezbûr dâ‘îleri gâyet-i 

merkûmeden Pavli-i Bolu kazâsına nakl olunub ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 62/2 

Kazâ-i Isparta 

Isparta kadısı Abdulgaffar gurre-i mezbûreden ancak on ay müddet-i mu‘ayyenesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunan 

mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ ve sene-i âtiye Rebiülevveli 

gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 62/3 

Kazâ-i Yabanabad 

Yabanabad kazâsı Ankara’dan ifrâz ve yevmî yüz elli akçe ile Hısn-ı Mansur muvakkiti 

olub her vecihle mahall ve müstehak ve şâyeste-i âtıfet-i şehriyârî olan mevlânâ Ahmed 

dâ‘îleri kazâ-i mezbûra nakl olunmak bâbında sa‘âdetli inâyetli Şeyhü’l-islâm –

sellemehu’l-azîzü’l-allâm- hazretlerinin işâret-i âlîyyeleri olmağın mezbûr dâ‘îleri 

gurre-i merkûmeden yevmî üç yüz akçe ile Yabanabad kazâsına nakl ve müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 62/4 

Kazâ-i Köhneboz 

Köhneboz kazâsı Gölpazar-ı Bolu kazâsından ifrâz ve kazasker-i sâbık zamânında …? 

ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd tevcîh olunan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 62/5 
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Kazâ-i Tarsus 

Tarsus kadısı e’s-Seyyid Veli sene-i mezbûre Zilkadesi gâyetine değin müddet-i 

örfiyyesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunan mevlânâ Muharrem dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i merkûmeden müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 62/6 

Kazâ-i Lapseki 

Lapseki kadısı Salih şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında 

kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i merkûmeden 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 62/7 

Kazâ-i Bergama 

Bergama kadısı e’s-Seyyid Mehmed şehr-i mezbûr gâyetine değin müddet-i 

mu‘ayyenesi olan on iki ay zamânını tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık 

zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Hamid dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i 

merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 62/8 

Kazâ-i Sobuca 

Sobuca kadısı Hasan sene-i mezbûre Şevvâli gâyetine değin tasarrufdan sonra ref‘ ve 

yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Mustafa 

dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 62/9 

Kazâ-i Siroz 
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Siroz kazâsı kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunan mevlânâ Ali dâ‘îleri sene-i 

sâbıka Recebi gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 62/10 

Kazâ-i Ağros 

Ağros kazâsı kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunan mevlânâ Şeyh Mehmed dâ‘îleri 

sene-i mezbûre Saferü’l-Hayrı gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 62/11 

Kazâ-i Yılanlıca 

Yılanlıca kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan e’s-Seyyid Ahmed Şeyhülislâm-

sellemehu’l-azîzü’l-allâm- hazretlerinin işâret-i âlîyyeleri ile gâyet-i şehrden Pavli-i 

Bolu kazâsına nakl olunmağın zikr olunan Pavli-i Bolu mutasarrıfı olan Süleyman 

dâ‘îleri gâyet-i merkûmeden Yılanlıca kazâsına nakl olunub bakiyye-i müddeti olan on 

sekiz ay zamânını tekmîl edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 62/12 

Kazâ-i Bayramiç 

Bayramiç kadısı Ahmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık 

zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Cafer 

Sadık dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i merkûmeden ancak on sekiz ay mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 62/13 

Kazâ-i Maarratü’l-Mısrin 

Maarratü’l-Mısrin kazâsı kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunduğu mestûr ve 

mukayyed olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ ve sene-i mezbûre 
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Şevvâli gurresinden …? ve …? ve tevâbi‘-i kadîmesinden Cebel-i Barişa ve …? 

ilhâklarıyla seneteyn tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 62/14 

Kazâ-i Lefke 

Lefke kadısı Ahmed bî-berât mutasarrıf olmağın gâyet-i şehrden beş ay tevkîtiyle ref‘ 

ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed 

olan mevlânâ e’s-Seyyid İbrahim dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ ve sene-i mezbûre 

Zilkadesi gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 62/15 

Kazâ-i Harput 

Harput kadısı Mahmud’un terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlîsinden cemm-i gafîr 

ihbârıyla mütehakkık olmağın kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunmağla muvakkiti 

olan mevlânâ Mazhar dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i âtî muntasıfına kasr olunub merkûm 

dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı muntasıf-ı merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere ancak on altı ay 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 62/16 

Kazâ-i Ruha 

Ruha kadısı Mehmed sene-i mezbûre Recebi gâyetine değin müddet-i örfiyyesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr [ve]Suruç ve 

İskele köyleri ile ma‘ân tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ e’l-Hacc 

Ömer dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ ve gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 62/17 

Kazâ-i Sermin 
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Sermin kadısı Ali sene-i mezbûre Recebi gâyetine değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan 

mevlânâ diğer Ali dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i merkûmeden ancak on sekiz ay tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî gurre-i Cemâziye’l-âhir li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 62/18 

Kazâ-i Eriha 

Eriha kadısı Ahmed sene-i mezbûre Rebiülahiri gurresinden on iki ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunan Vaiz-zâde Mehmed dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ ve sene-i âtiyye 

Rebiülahiri gurresinden  

Sayfa 63 

…? ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 63/1 

Kazâ-i Güvercinlik 

Güvercinlik kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken âher kazâ ilhâk olmağla mağdûr 

olan mevlânâ Ali dâ‘îleri pîr ve alîl ve ihtiyâr olmağla şâyeste-i âtıfet olmağın ibkâ 

üzere gâyet-i şehrden ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 63/2 

Kazâ-i Fart ma‘a Şami 

Fart ma‘a Şami kadısı Şaban’ın müddet-i örfiyyesinden kazasker-i sâbık zamânında 

kasr olunan dört ay zamânını ibkâ ve dört ay dahi zamm olunub sene-i âtiyye 

muharremi gâyetine değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 63/3 

Kazâ-i Ezine-i Ayasuluğ 
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Ayasuluğ kadısı Seyfullah sene-i mezbûre Şevvâli gâyetine değin müddet-i örfiyyesini 

tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh 

olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ ve 

gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 63/4 

Kazâ-i Harim 

Harim kadısı Hasan’ın mevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın kazasker-i sâbık 

zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Esir 

Mehmed dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub kazâ-i mezbûrı gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak üzere ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 63/5 

Kazâ-i Zile 

Zile kazâsı kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunan mevlânâ Ali dâ‘îlerine ibkâ 

olunub gurre-i merkûmeden kazâ-i mezbûrı tevâbi‘-i kadîmesiyle ancak on altı ay 

tasarrufdan sonra Akçay kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-

arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 63/6 

Kazâ-i Gölpazar-ı Bursa 

Gölpazar-ı Bursa kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken âhere tevcîh olunmağla 

mağdûr olan mevlânâ Hamal-zâde Ahmed dâ‘îlerine pîr ve ihtiyâr olmağla ibkâ olunub 

ber-vech-i mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 63/7 

Kazâ-i İskilip 

İskilip kadısı e’s-Seyyid Derviş’in terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlîsinden 

cemm-i gafîr ihbârıyla mütehakkık olmağın kazasker-i sâbık rûznâmesinde kazâ-i 

mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ e’s-Seyyid Hasan 
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dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i 

örfiyyesi tamâmına. 

Hüküm 63/8 

Kazâ-i Danişmentli 

Danişmentli kazâsı kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunan mevlânâ Abdülbaki 

dâ‘îlerine ibkâ olunub gurre-i mezbûreden ancak on iki ay mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 63/9 

Kazâ-i Bayburd-ı Erzurum 

Bayburd-ı Erzurum kadısı Mustafa şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık 

zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ e’s-

Seyyid Hasan dâ‘îlerine ibkâ ve gâyet-i merkûmeden on sekiz ay tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 63/10 

Kazâ-i Göl 

Göl kazâsı kazasker-i sâbık zamânında ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd tevcîh olunduğu 

mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine ibkâ olunub ber-vech-i 

mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 63/11 

Kazâ-i Efteni 

Efteni kazâsı kazasker-i sâbık zamânında ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd tevcîh olunduğu 

mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Abdüsselam dâ‘îlerine ibkâ olunub ber-vech-i 

mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 63/12 

Kazâ-i Silifke 
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Silifke kadısı e’s-Seyyid Cemaleddin’in terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlisinden 

cemm-i gafîr ihbarıyla mütehakkık olmağın kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i âtî 

gâyetine kasr olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 63/13 

Kazâ-i Adana 

Adana kazâsı kazasker-i sâbık zamânında müddet-i örfiyye ile tevcîh olunan mevlânâ 

e’l-Hacc Ali dâ‘îleri dokuz buçuk ay tasarrufdan sonra hilâf-ı inhâ ile kazasker-i sâbık 

zamânında ref‘ olunub müddet-i mu‘ayyene ile Mustafa’ya tevcîh olunmağla mezkûr 

e’l-Hacc Ali mağdûr olduğu sikâtdan cemm-i gafîr ihbarıyla mütehakkık olmağın 

mezkûr Mustafa tevcîh-i sâbık üzere sene-i merkûme Rebiülevveli gurresinden ancak on 

yedi ay tasarrufdan sonra mezbûr e’l-Hacc Ali ancak on iki ay mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 63/14 

Kazâ-i Kestel 

Kestel kadısı Osman iki ay tasarrufdan sonra fevt oldu deyu hilâf-ı inhâ ile kazasker-i 

sâbık zamânında kazâ-i mezbûr müddet-i örfiyye ile e’s-Seyyid Hüseyin’e tevcîh 

olunmağla mezbûr Osman mağdûr olduğundan gayri hüsn-i sülûkuna kazâ-i mezbûr 

ahâlîsinden mahzar gelmekle mezbûr e’s-Seyyid Hüseyin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri mezbûr Osman dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden bakiyye-i müddeti 

olan on sekiz ay zamânını mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 63/15 

Kazâ-i Kürtün 

Kürtün kadısı Abdüsselam’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yeri kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunan Osman dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere 

ibkâ ve sene-i mezbûre Recebi gâyetinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 63/16 

Kazâ-i Yerkesiği 

Yerkesiği kadısı Abdullah’ın terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlîsinden sikât 

ihbârıyla mütehakkık olmağın kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh 

olunmağla muvakkiti olan Hasan dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i âtî muntasıfına kasr olunub 

kazâ-i mezbûrı muntasıf-ı merkûmeden ancak on sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 63/17 

Kazâ-i Tuzla 

Tuzla kadısı Faik Mehmed’in müddetine dört ay zamm olunub sene-i mezbûre Şevvâli 

gâyetine değin mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Ahmed mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 63/18 

Kazâ-i Devrek 

Devrek kadısı Mehmed’in müddetine iki ay zamm olunub kazâ-i mezbûrı sene-i 

merkûme Şevvâli gâyetine değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 63/19 

Kazâ-i Küre-i Nuhas 

Küre-i Nuhas kadısı Abdurrahman sene-i mezbûre Zilkadesi gâyetine değin tasarrufdan 

sonra ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık rûznâmesinde kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr 

ve mukayyed olan mevlânâ Salih dâ‘îlerine ibkâ olunub ve sene-i mezbûre Recebi 

gurresinden tevkîti hulûl edince Zari kazâsına mutasarrıf olub ba‘dehu zikr olunan Zari 

muvakkiti Ömer mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Sayfa 64 

Hüküm 64/1 

Kazâ-i Eğin 
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Eğin kadısı e’s-Seyyid İbrahim’in terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlîsinden 

mahzar gelmekle mütehakkık olmağın kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh 

olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Ramazan dâ‘îlerinin tevkîti gâyet-i şehr-i 

mezbûra kasr olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Fî gurre-i Recebü’l-ferd li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 64/2 

Kazâ-i Beyşehir 

Beyşehir kadısı Şeyh Makbul’ün terk-i mansıb etdiği sikât ihbârıyla mütehakkık 

olmağın kazasker-i sâbık rûznâmesinde kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve 

mukayyed olan mevlânâ Ayaşi-zâde e’s-Seyyid Ahmed dâ‘îlerinenin tevkîti şehr-i 

mezbûr gâyetine kasr olunub kazâ-i mezbûru gâyet-i merkûmeden ancak on sekiz ay 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 64/3 

Kazâ-i Nif 

Nif kadısı İtibari Mehmed’in terk-i mansıb etdiği sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın 

kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Kemal Sami 

dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub gâyet-i merkûmeden ancak on 

sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 64/4 

Kazâ-i Rize 

Rize kadısı Mehmed sene-i sâbıka Şaban’ı gurresinden on sekiz ay müddet-i 

mu‘ayyenesini tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık 

üzere ibkâ ve ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 64/5 
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Kazâ-i Darende 

Darende kadısı Nasuh’un müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık rûz-nâmesinde kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu 

mestûr ve mukayyed olan Mevlânâ Şeyh Mahmud dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ 

olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 64/6 

Kazâ-i Vakıf  

Vakıf kazâsı kazasker-i sâbık rûznâmesinde ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd tevcîh 

olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Abdurrahim dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere 

ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 64/7 

Kazâ-i Develi 

Develi kazâsı kazasker-i sâbık zamânında tevcîh olunan mevlânâ e’s-Seyyid Osman 

dâ‘îlerine ibkâ ve sene-i mezbûre Cemaziyelevveli gurresinden tevâbi‘-i kadîmesiyle 

ancak on altı ay mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti e’s-Seyyid Salih dâ‘îleri mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 64/8 

Kazâ-i Kurşunlu 

Kurşunlu kadısı Numan şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık 

rûznâmesinde tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa 

dâ‘îlerine ibkâ olunub kazâ-i mezbûru gâyet-i merkûmeden Kabaklı ve Karaçakır ve 

Kürt karyeleri ilhâklarıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Fî gurre-i Şabânü’l-mu‘azzam li-seneti’l-mezbûre 

Hüküm 64/9 
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Kazâ-i Maarratu’n-Numan 

Maarratu’n-Numan kazâsı kazasker-i sâbık rûznâmesinde ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Mehmed Zehi dâ‘îlerine ibkâ 

olunub merkûm dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı gurre-i mezkûreden kel-evvel ber-vech-i te’bîd 

ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 64/10 

Kazâ-i Harput 

Harput kadısı Mustafa’nın mevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın mukaddemâ kazâ-i 

mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Mehmed Zülfi dâ‘îlerinin tevkîti 

şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub gâyet-i merkûmeden kazâ-i mezbûrı ancak on iki ay 

tamâmına değin mutasarrıf olub bakiyye-i müddeti olan sekiz ay zamânını âher kazâda 

tekmîl etmek ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 64/11 

Kazâ-i Rize 

Rize kadısı Mehmed ferâğını bizzat î‘lâm etmeğin kazasker-i sâbık rûznâmesinde kazâ-i 

mezbûr Akköy ilhâkıyla tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Abdullah 

dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i mezbûr gâyetinden kasr olunub gâyet-i merkûmeden kazâ-i 

mezbûr ilhâkıyla ma‘ân ancak sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 64/12 

Kazâ-i Ereğli-i Karaman 

Ereğli-i Karaman kadısı Hasan’ın terk-i mansıb etdiği kazâ-i mezbûr ahâlîsinden cemm-

i gafîr ihbârıyla mütehakkık olmağın kazasker-i sâbık zamânından kazâ-i mezbûr tevcîh 

olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i mezbûr 

muntasıfına kasr olunub muntasıf-ı merkûmeden ancak on yedi ay tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 64/13 
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Kazâ-i Artukabad 

Artukabad kadısı Hüdayinullah terk-i mansıb etdiği bizzat ferâğını î‘lâm etmeğin 

kazasker-i sâbık zamânından kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ 

Mustafa dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub kazâ-i mezbûr ancak on 

sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 64/14 

Kazâ-i Çubukabad 

Çubukabad kadısı İbrahim şehr-i âtî gâyetine tevkîtiyle ref‘ ve yeri kaz‘asker-i sâbık 

zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh-i te’bîd ve tekâ‘üd olunan eşrâf-ı kuzâtdan her vecihle 

sezâvâr-ı ikrâm olan mevlânâ e’l-Hacc İsmail dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 64/15 

Kazâ-i Bindirekli 

Bindirekli kadısı Mahmud’un şukkâtı gelmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri 

kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan 

mevlânâ Derviş Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden ber-vech-i mezkûr 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 64/16 

Kazâ-i Bolu 

Bolu kadısı Abdurrahman’ın müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden iki ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri kaz‘asker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ İvaz dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere 

ibkâ ve gâyet-i merkûmeden …? ve Dörtdivan ilhâkıyla müddet-i örfiyyesi tamâmına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 64/17 

Kazâ-i Ekradlık? 
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Ekradlık? mutasarrıfı Ali şehr-i mezbûr gâyetinden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunan diğer Ali dâ‘îlerine ibkâ ve 

gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî Gurre-i Ramazanu’l-mübârek li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 64/18 

Kazâ-i Lefke 

Lefke kadısı Ahmed’in sû-i hâli ihbâr olmağla azlî lâzım gelmeğin kazasker-i sâbık 

zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ e’s-Seyyid 

İbrahim’in tevkîti şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub kazâ-i mezbûrı gâyet-i 

merkûmeden ancak on sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka buyruldu. 

Sayfa 65 

Fî Gurre-i Şevvali’l-Mükerrem li-senetil’l-mezbûre 

Hüküm 65/1 

Kazâ-i Tuzla 

Tuzla kadısı Faik Mahmud’un müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Ahmed 

dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 65/2 

Kazâ-i Fart ma‘a Şami 

Fart ma‘a Şami kadısı Şaban’ın müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ İbrahim 

dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 65/3 

Kazâ-i Kilis 

Kilis kadısı Ahmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed 

olan mevlânâ diğer Ahmed dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ ve gâyet-i merkûmeden 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 65/4 

Kazâ-i Sandıklı 

Sandıklı kadısı Yusuf’un mukaddem tasarrufla müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî 

gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî dört yüz akçe ile ancak on dört ay 

mutasarrıf olmak üzere kazasker-i sâbık rûznâmesinde kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu 

mestûr ve mukayyed olan mevlânâ e’l-Hacc Ömer dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-

tevkît ancak on dört ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 65/5 

Kazâ-i Develi 

Develi kadısı e’s-Seyyid Osman’ın müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın şehr-i 

mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri kaz‘asker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunan mevlânâ Abdülkerim-zâde e’s-Seyyid Salih dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de 

hulûli’t-tevkît tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî Gurre-i Zilkade-i Şerîfe li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 65/6 

Kazâ-i Akçay 

Akçay kadısı Mehmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ve yeri kaz‘asker-i sâbık zamânında ber-

vech-i te’bîd ve tekâ‘üd tevcîh olunan mevlânâ Ali dâ‘îlerine ibkâ olunub merkûm 

dâ‘îleri kazâ-i mezbûru gâyet-i merkûmeden ber-vech-i mezkûr mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 
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Hüküm 65/7 

Kazâ-i Döğer 

Döğer kadısı e’s-Seyyid Mustafa şehr-i mezbûrdan altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî 

yüz elli akçe ile Gökabad ma‘a Eskihisar kadısı olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îleri nakl 

olunub ba‘de hulûli’t-tevkît merkûm Hüseyin zikr olunan Döğer kazâsını müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 65/8 

Kazâ-i Gökabad 

Gökabad ma‘a Eskihisar kadısı âher kazâya nakl olunmağla yeri mukaddemâ kazâ-i 

mezbûrda ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken Hüseyin’e tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed 

kalan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine pîr ve alîl ve kudemâ-i tarîkden olmağla kelevvel ibkâ 

olunub şehr-i mezbûr gâyetinden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 65/9 

Kazâ-i Çakallı 

Çakallı kadısı Ali bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî iki yüz akçe ile kaz‘asker-i sâbık zamânında Akçaşehir-i 

Bolu kazâ-i mezbûr tevcîh olunub zabt-ı müyesser olmadan âhere tevcîh olunmağla 

sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Bayram dâ‘îlerine misli ve tevkît-i mezbûr ve müddet-i 

örfiyye ile ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 65/10 

Kazâ-i Bolman(Bolaman) 

Bolman(Bolaman) kadısı Mehmed’in müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın şehr-i 

mezbûr muntasıfından ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh 

olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub 

muntasıf-ı merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 65/11 
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Kazâ-i Antalya 

Antalya kadısı e’s-Seyyid Abdurrahman bizzat ferâğını î‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve muvakkiti Abdülbaki dâ‘îlerinin tevkîti gâyet-i merkûmeye kasr 

olunub mezbûr dâ‘îleri şehr-i mezbûr gâyetinden ancak on iki ay tamâmına değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 65/12 

Kazâ-i Serulus 

Serulus kadısı Mehmed gurre-i mezbûreden ref‘ ve yeri muvakkiti Receb dâ‘îlerine ibkâ 

olunub gurre-i mezbûreden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 65/13 

Kazâ-i Ünye 

Ünye kadısı e’l-Hacc Abdullah’ın hüsn-i sülûkuna binâ’en müddet-i örfiyyesine dört ay 

zamm olunub sene-i âtiye Cemaziyelahiresi gâyetine değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 65/14 

Kazâ-i Musul 

Musul kadısı Mehmed Salih’in müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın gurre-i 

mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri on iki ay bakiyye-i müddet ile muvakkiti olan 

mevlânâ Abdülfettah dâ‘îlerine ibkâ ve müddetine dört ay dahi zamm olunub ba‘de 

hulûli’t-tevkît ancak on altı ay mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 65/15 

Kazâ-i Eriha 

Eriha kadısı Ahmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık zamânında 

kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Vaiz-zâde Mehmed dâ‘îlerine ibkâ ve tevkîti 
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gâyet-i merkûmeye kasr olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 65/16 

Kazâ-i Akçaşehir-i Aydın 

Akçaşehir-i Aydın kadısı Mehmed şehr-i mezbûr muntasıfından ref‘ ve yeri kazâ-i 

mezbûr muvakkiti olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 65/17 

Kazâ-i Uşak 

Uşak kadısı Ebubekir’in terk-i mansıb etdiği sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın şehr-i 

mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti Mehmed dâ‘îlerinin tevkîti gâyet-i 

merkûmeye kasr olunub tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 65/18 

Kazâ-i Ula 

Ula kadısı Mahmud bizzat ferâğını i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

muvakkiti Ali dâ‘îlerinin tevkîti gâyet-i merkûmeye kasr olunub gâyet-i merkûmeden 

tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 65/19 

Kazâ-i Malatya 

Malatya kadısı Mehmed’in terk-i mansıb etdiği ihbâr olmağın ref‘ olunub muvakkiti 

olan Mehmed Emin’in tevkîti şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub gâyet-i merkûmeden 

tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 65/20 

Kazâ-i Larende 
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Larende kadısı İbrahim’in terk-i mansıb etdiği ihbâr olmağın ref‘ olunub muvakkiti 

Zeynelabidin dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub merkûm dâ‘îleri 

kazâ-i mezbûrı gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 65/21 

Kazâ-i Gönen-i Karesi 

Gönen-i Karesi kadısı Abdullah’ın hüsn-i sülûkına binâ’en müddet-i örfiyyesine iki ay 

zamm olunub kazâ-i mezbûrı merkûm dâ‘îleri sene-i âtiye Ramazanı gurresine değin 

mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti İsmail dâ‘îleri mutasarrıf olmak ricâsına. 

Sayfa 66 

Hüküm 66/1 

Kazâ-i Şeyhlü 

Şeyhlü kadısı Şükrullah’ın mahzar ile şukkâtı gelmeğin şehr-i âtî muntasıfından ref‘ ve 

yeri muvakkiti olan mevlânâ Şah Mehmed dâ‘îlerine tencîz olunub muntasıf-ı 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî Gurre-i Zilhicce-i Şerîfe li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 66/2 

Kazâ-i Karaburun 

Karaburun kadısı Ramazan’ın be-hasebi’l-iktizâ müddet-i örfiyyesinden kasr olunan iki 

ay zamânını ibkâ ve müddet-i örfiyyesine iki ay dahi zamm olunub merkûm dâ‘îleri 

kazâ-i mezbûru sene-i âtiyye Ramazanı gâyetine değin mutasarrıf olduktan sonra 

muvakkiti Muslı mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 66/3 

Kazâ-i Demirci(Timurcı) 

Demirci(Timurcı) kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i âtî 

muntasıfından ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan 
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mevlânâ e’s-Seyyid Arif Mehmed dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ olunub muntasıf-ı 

merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 66/4 

Kazâ-i İdlibü’s-Suğra 

İdlibü’s-Suğra kadısı Abdullah’ın hüsn-i sülûkını müş‘ir kazâ-i mezbûr ahâlisinden 

mahzarı gelmekle müddet-i örfiyyesine iki ay zamm olunub kazâ-i mezbûr sene-i sâbıka 

Zilkadesi gurresinden yirmi iki ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî Gurre-i Muharremü’l-Haramü’l-mübârek li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 66/5 

Kazâ-i Çorum 

Çorum kazâsı e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine tevcîh olunduğu rûznâmede mestûr ve 

mukayyed iken âherden Mehmed nâm kadı sahte kaz‘asker mektûbı suretiyle tasarruf 

etmekle kel-evvel merkûm e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i sâbıka 

Şevvâli gurresinden tevcîh-i sâbık üzere ancak on dört ay mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 66/6 

Kazâ-i Zile 

Zile kazâsı mutasarrıfı Mehmed’in sahte kazasker mektûbu sureti peydâ edüb âherin 

mansıbına tasarruf etmekle …? zâhir olmağla şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olmağla muvakkiti olan Şeyh Mehmed dâ‘îlerine ibkâ 

olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 66/7 

Kazâ-i Cebel-i Aclun 

Cebel-i Aclun kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan mevlânâ e’s-Seyyid Hüseyin 

şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken 

mezbûr e’s-Seyyid Hüseyin dâ‘îlerine tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ ….? 



337 
 

Mehmed dâ‘îlerine kel-evvel ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 66/8 

Kazâ-i Balat 

Balat kadısı İbrahim’in mevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın mukaddemâ kazâ-i 

mezbûr tevcîh olmağla muvakkiti olan Ali dâ‘îlerinin tevkîti şehr-i âtî gâyetine kasr 

olunub mezbûr dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 66/9 

Kazâ-i Taşköprü 

Taşköprü kadısı Mehmed’in müddeti halle karîb olmağın gurre-i mezbûreden üç ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri kaz‘asker-i sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ 

Abdullah dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît tekmîl-i seneteyn edince 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî Gurre-i Saferü’l-Hayr li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 66/10 

Kazâ-i Hemşin 

Hemşin kadısı e’l-Hacc Mehmed yedi ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri yevmî yüz elli akçe ile kazâ-i mezbûr tevcîh 

olunmağla muvakkiti mevlânâ Hasan dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 66/11 

Kazâ-i Siroz 

Siroz kadısı Süleyman şehr-i mezbûr gâyetinden üç ay tevkîtiyle ref‘ yeri mukaddemâ 

kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Musa dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık 

üzere ibkâ olunub kazâ-i mezbûru ba‘de hulûli’t-tevkît mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 66/12 

Kazâ-i Niksar 

Niksar kadısı Hasan şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Murtaza dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ 

olunub kazâ-i mezbûru gâyet-i merkûmeden tekmîl-i seneteyn edince mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 66/13 

Kazâ-i Nevâhi-i Alaiye 

Nevâhi-i Alaiye kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Mehmed fevt olmağın yeri 

mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Ömer Mehmed 

dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr gâyetinden ancak on ay tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 66/14 

Kazâ-i Çine 

Çine kadısı Mahmud şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 66/15 

Kazâ-i Belcik 

Belcik kadısı Halil şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Abdülbaki dâ‘îlerine ibkâ olunub merkûm 

dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı gâyet-i mezkûreden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 66/16 

Kazâ-i Simav 
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Simav kadısı Ebubekir şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine ibkâ olunub merkûm 

dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı gâyet-i mezkûreden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 66/17 

Kazâ-i Muğla 

Muğla kadısı Nasuh şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri kaz‘asker-i sâbık zamânında kazâ-

i mezbûr tevcîh olunduğu mestûr ve mukayyed olan mevlânâ Abdülhalim dâ‘îlerine 

ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 66/18 

Kazâ-i Alaçam 

Alaçam kadısı Ebubekir gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri ber-vech-i 

te’bîd kazâ-i mezbûr muvakkiti mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine ibkâ olunub merkum 

Süleyman dâ‘îleri kazâ-i mezbûru sene-i mezkûre Cemaziyelevveli gurresinden ber-

vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî Gurre-i Rebiülevvel li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 66/19 

Kazâ-i Taraklıborlu 

Taraklıborlu kadısı e’s-Seyyid Sıtkı şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve 

yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Ali dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de 

hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz 

sadaka. 

Hüküm 66/20 

Kazâ-i Ünye 

Ünye kadısı e’l-Hacc Abdullah gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Numan dâ‘îlerine 
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tevcîh-i sâbık üzere ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-i örfiyyesi tamamına 

değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 66/21 

Kazâ-i Derkuş 

Derkuş kadısı Veli’nin terk-i mansıb ettiği ihbâr olmağın mukaddemâ kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ e’s-Seyyid Abdullah dâ‘îlerinin tevkîti  

Sayfa 67 

şehr-i mezbûr gâyetine kasr olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 67/1 

Kazâ-i Alaşehir 

Alaşehir kadısı Şeyh İbrahim bizzat ferâğını iʻlâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ Abdülhey 

dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/2 

Kazâ-i Gölhisar-ı Hamid 

Gölhisar-ı Hamid kadısı Hüseyin’in müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın gurre-i 

mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla 

muvakkiti olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ibkâ ve müddetine iki ay dahi zamm olunub 

ba‘de hulûli’t-tevkît yirmi iki ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/3 

Kazâ-i Alaiye 

Alaiye kadısı Şeyh Mehmed’in be-hasebi’l-iktizâ kasr olunan zamânı ibkâ olunub sene-i 

sâbıka Şabanı gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra muvakkiti 

diğer Mehmed mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 
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Hüküm 67/4 

Kazâ-i Çıska ma‘a Mefarikin 

Çıska ma‘a Mefarikin kadısı Molla Çelu? şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri 

mukaddemâ ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken mezbûra tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed 

kalan erbâb-ı haysiyyetden mevlânâ Kasım dâ‘îlerine kelevvel ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olmak. 

Hüküm 67/5 

Kazâ-i Kerkük ma‘a Şehrizor 

Kerkük ma‘a Şehrizor kadısı Mustafa’nın be-hasebi’l-iktizâ kasr olunan sekiz ay zamânı 

ibkâ olunub sene-i sâbıka Zilkadesi gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin 

tasarrufdan sonra muvakkiti İbrahim mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 67/6 

Kazâ-i Kalecik 

Kalecik kadısı Şaban’ın be-hasebi’l-iktizâ kasr olunan zamânı ibkâ olunub kazâ-i 

mezbûru sene-i merkûme Ramazanı gâyetine değin tasarrufdan sonra muvakkiti Ahmed 

dâ‘îleri ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî Gurre-i Rebiülahir li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 67/7 

Kazâ-i Karahisar-ı Sahib 

Karahisar-ı Sahib kadısı Ataullah gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

mukaddemâ Kavak kazâsı ilhâkıyla kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Halil 

dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i mezbûre recebi gurresinden kazâ-i mezbûrı ilhâk-ı mezkûr 

ile tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/8 

Kazâ-i Hama 
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Hama kadısı e’s-Seyyid Ramazan’ın hüsn-i sülûkunu müş‘ir mahzar gelmeğin müddet-i 

örfiyyesine iki ay zamm olunub kazâ-i mezbûrı sene-i âtiyye Rebiülahiri gâyetine değin 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 67/9 

Kazâ-i Kastamonu Sorgunu 

Kastamonu Sorgunu kadısı Hüseyin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ ber-

vech-i te’bîd mutasarrıf iken hilâf-ı inhâ ile mezbûra tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed 

kaldığından gayri kudemâ-i tarîkden pîr ve alîl olmağla şâyeste-i re’fet olan mevlânâ 

Abdülbaki dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît kelevvel ber-vech-i te’bîd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/10 

Kazâ-i Şabanözü  

Şabanözü ma‘a Karıpazarı Kalecik kadısı Ali’nin on dört ay müddet-i mu‘ayyenesine 

dört ay dahi zamm olunub merkum dâ‘îleri kazâ-i mezbûrı sene-i sâbıka Zilhiccesi 

gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/11 

Kazâ-i Gölpazar-ı Bolu 

Gölpazar-ı Bolu kadısı İbrahim gurre-i mezbûreden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yerine ber-

vech-i te’bîd Esgüne muvakkiti olan mevlânâ e’l-Hacc Mahmud dâ‘îleri nakl olunub 

ba‘de hulûli’t-tevkît kazâ-i mezbûrı Gümüşabad ilhâkıyla ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd 

mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/12 

Kazâ-i Mihalıççık 

Mihalıççık kadısı Mehmed’in müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri kazasker-i sâbık rûznâmesinde kazâ-i mezbûr tevcîh olunduğu 
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mestûr ve mukayyed olan mevlânâ diğer Şeyh Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/13 

Kazâ-i Sandıklı 

Sandıklı kadısı Yusuf şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri kazâ-i mezbûr muvakkiti 

olan mevlânâ e’l-Hacc Ömer dâ‘îlerine ibkâ ve müddet-i mu‘ayyenesine iki ay dahi 

zamm olunub gâyet-i merkûmeden ancak on altı ay tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 67/14 

Kazâ-i Adana 

Adana kadısı Mustafa’nın işbu sene-i mübâreke musammem olan sefer-i hümâyûn içün 

tahsili fermân olunan hususlarda tekâsül üzere olduğu ihbâr olmağın bâ-fermân-ı âlî 

şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri ancak on iki ay zabt etmek üzere mukaddemâ 

kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ e’l-Hacc Ali dâ‘îlerine tevcîh-i 

sâbık üzere ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden ancak on iki ay tamâmına değin mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî Gurre-i Cemaziyelevvel li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 67/15 

Kazâ-i Burdur 

Burdur kadısı e’s-Seyyid Ömer şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-

i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ olunub 

gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 67/16 

Kazâ-i Kazâbâd 
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Kazâbâd kadısı e’s-Seyyid Abdurrahman şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri kazasker-i 

sâbık zamânında kazâ-i mezbûr tevcîh olunub dört ay tasarrufdan sonra âhere virilmekle 

sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Abdürrahim dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden 

ancak on yedi ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî Gurre-i Cemaziyelahir li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 67/17 

Kazâ-i Yeniil 

Yeniil kadısı Ali’nin be-hasebi’l-iktizâ müddet-i örfiyyesinden kasr olunan bir ay 

zamânı ibkâ ve müddetine iki ay dahi zamm olunub sene-i mezbûre Ramazanı gâyetine 

değin tasarrufdan sonra muvakkiti e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 67/18 

Kazâ-i Akhisar-ı Saruhan 

Akhisar-ı Saruhan kadısı e’s-Seyyid Abdülgani gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ 

ve yeri muvakkiti olan Mahmud dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i mezbûre Ramazanı 

gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/19 

Kazâ-i Akhisar-ı Geyve 

Akhisar-ı Geyve kadısı Musa gurre-i mezbûreden üç ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri muvakkiti 

olan mevlânâ Yusuf dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i mezbûre ramazânı gurresinden 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 67/20 

Kazâ-i Seferihisar-ı Çeşme 

Seferihisar-ı Çeşme kadısı Osman şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan 

mevlânâ Hidayetullah dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 



345 
 

Sayfa 68 

Hüküm 68/1 

Kazâ-i Onikidivan 

Onikidivan kadısı Ali gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri muvakkiti olan 

mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît müddet-iörfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/2 

Kazâ-i Kızılhisar 

Kızılhisar kadısı Şaban bizzat ferâğını iʻlâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri muvakkiti olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkumdan 

müddet-iörfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Fî Gurre-i Recebü’l-Ferd li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 68/3 

Kazâ-i Finike 

Finike kadısı Süleyman’ın fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri muvakkiti 

Abdullah dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr gâyetinden tevcîh-i sâbık üzere 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 68/4 

Kaza-i Meğri 

Meğri kadısı Abdurrahim’in terk-i mansıb ettiğini sikât ihbâr etmeğin şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere 

ibkâ olunub gâyet-i merkumdan müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 68/5 

Kazâ-i Besni 
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Besni kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Ebubekir şehr-i âtî gâyetinden altı ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ diğer Ebubekir 

dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ olunub tevcîh-i sâbık üzere ba‘de hulûli’t-tevkît 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî Gurre-i Şabanü’l-Muazzam li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 68/6 

Kazâ-i Kalecik 

Kalecik kadısı Şaban’ın terk-i mansıb ettiği ihbâr olunmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri ber-vech-i te’bîd muvakkiti olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub 

gâyet-i merkûmeden ber-vech-i mezkûr mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/7 

Kazâ-i Yenice-i Taraklı 

Yenice-i Taraklı kadısı Receb şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan 

mevlânâ Ömer dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/8 

Kazâ-i Samsun 

Samsun kadısı e’l-Hacc Şaban’ın fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri 

muvakkiti olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr gâyetinden tevcîh-i 

sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 68/9 

Kazâ-i Sobuca 

Sobuca kazâsı mutasarrıfı Mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i mezbûre 

Saferü’l-Hayrı gurresinden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/10 
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Kazâ-i Eskil 

Eskil kadısı Ali’nin terk-i mansıb ettiği ihbâr olunmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri muvakkiti mevlânâ e’s-Seyyid Hasan dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 68/11 

Kazâ-i Han-ı Cedid 

Han-ı Cedid kadısı Mehmed bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri muvakkiti mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/12 

Kazâ-i Mandalyat 

Mandalyat kadısı e’s-Seyyid Ahmed bizzat ferâğını iʻlâm etmeğin şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/13 

Kazâ-i Sermin 

Sermin kadısı Ali bizzat ferâğını iʻlâm etmeğin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

muvakkiti mevlânâ e’s-Seyyid Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden 

tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/14 

Kazâ-i Viranşehir 

Viranşehir kadısı Abdülhalim terk-i mansıb etmekle şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri muvakkiti mevlânâ Şaban dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık 

üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/15 
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Kazâ-i Gaferyad 

Gaferyad kadısı Mustafa’nın fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri muvakkiti 

olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr gâyetinden tevcîh-i sâbık 

üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 68/16 

Kazâ-i Trabzon 

Trabzon kadısı e’s-Seyyid Mustafa gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunmağla muvakkiti olan mevlânâ e’s-Seyyid 

Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i âtiyye muharremi gurresinden zikr olunan 

Trabzon kazâsına mutasarrıf olub ve ilhâkı olan Of kazâsına dahi sene-i âtiye Cemaziyl-

evveli gurresinden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 68/17 

Kazâ-i Gedegara 

Gedegara kadısı Hasan’ın kazâ-i mezbûr ahâlîsinden sû-i hâlini müş‘ir mahzar gelmeğin 

şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine ibkâ olunub 

gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 68/18 

Kazâ-i Bozdoğan 

Bozdoğan kadısı Hızır’ın terk-i mansıb ettiği ihbâr olunmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine ibkâ olunub ve müddet-i 

mu‘ayyenesi olan on beş ay zamânına üç ay dahi zamm olunub gâyet-i merkûmeden on 

sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 68/20 

Kazâ-i Vakıf 

Vakıf kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan mevlânâ Muharrem şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken mezbûr 
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Muharrem’e tevcîh olunmağla sıfrü’l-yed kalan mevlânâ Abdurrahim dâ‘îlerine ibkâ 

olunub gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 68/21 

Kazâ-i Ortakçı 

Ortakçı kadısı Mustafa bizzat ferâğını i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri muvakkiti olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 68/22 

Kazâ-i Ahıska 

Ahıska kadısı …? üç ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

muvakkiti olan mevlânâ Hüseyin dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ olunub 7 

Sayfa 69 

gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 69/1 

Kazâ-i Senir ma‘a Düşenbe 

Senir ma‘a Düşenbe kadısı e’l-Hacc Mehmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri 

muvakkiti olan mevlânâ Ali dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 69/2 

Kazâ-i Ereğli-i Karaman 

Ereğli-i Karaman kadısı Mehmed’in terk-i mansıb ettiği ihbâr olunmağın yeri muvakkiti 

olan mevlânâ diğer Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık 

üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 69/3 

Kazâ-i Karaburun 
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Karaburun kadısı Ramazan şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan Muslı 

dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka. 

Hüküm 69/4 

Kazâ-i Ezine-i Ayasuluğ 

Ezine-i Ayasuluğ kadısı Ali bizzat ferâğını iʻlâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri muvakkiti Halil dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 69/5 

Kazâ-i Pazarsuyu 

Pazarsuyu kadısı Ahmed’in fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri muvakkiti 

mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘de’l-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 69/6 

Kazâ-i Divriği 

Divriği kadısı Yahya’nın terk-i mansıb ettiği ihbâr olunmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Receb dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden 

tevcîh-i sâbık üzere müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına 

ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 69/6 

Kazâ-i Ilgın 

Ilgın kadısı Mehmed Ali bizzat ferâğını iʻlâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri muvakkiti mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 
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sâbık üzere müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz 

sadaka. 

Hüküm 69/10 

Kazâ-i Serulus 

Serulus kadısı Receb on ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri muvakkiti mevlânâ dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka 

buyruldu. 

Hüküm 69/11 

Kazâ-i Kaş 

Kaş kadısı Ömer şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 69/12 

Kazâ-i Sivas 

Sivas kadısı Mehmed şehr-i âtî muntasıfından ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ diğer 

Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub muntasıfı-ı merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 69/13 

Kazâ-i Güzelhisar-ı Menemen 

Güzelhisar-ı Menemen kadısı Mehmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti 

olan mevlânâ e’s-Seyyid Mustafa dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 69/14 

Kazâ-i Nif 
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Nif kadısı Kemal Senai bizzat ferâğını iʻlâm etmeğin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

muvakkiti olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 69/15 

Kazâ-i Isparta 

Isparta kadısı Mustafa’nın be-hasebi’l-iktizâ kasr olunan iki ay zamânı ibkâ olunub 

sene-i mezbûre Rebiülevveli gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan 

sonra muvakkiti e’l-Hacc Ali mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 69/16 

Kazâ-i Durağan 

Durağan kazâsına ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Mehmed mahall ve müstehak 

olmağın kazâ-i mezbûr merkum dâ‘îlerine ibkâ olunub kel-evvel ber-vech-i te’bîd ve 

tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 69/17 

Kazâ-i Adana 

Adana kadısı e’l-Hacc Ali’nin müddet-i mu‘ayyenesine altı ay zamm olunub sene-i 

mezbûre Cemaziyelevveli gurresinden on sekiz ay tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Fî Gurre-i Ramazanu’l-Mübârek li-seneti mi’e ve elf 

Hüküm 69/18 

Kazâ-i Murtazaabad 

Murtazaabad kadısı Abdullah şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 69/19 
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Kazâ-i Çorum 

Çorum kadısı Mustafa bizzat ferâğını ‘ilâm etmeğin muntasıf-ı merkûmeden ref‘ ve yeri 

muvakkiti mevlânâ Abdullah dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr muntasıfından 

tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 69/20 

Kazâ-i Kerkük ma‘a Şehrizor 

Kerkük ma‘a Şehrizor kadısı Mustafa gurre-i mezbûreden dört ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine tevcîh-i sâbık 

üzere ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 69/21 

Kazâ-i Antalya 

Antalya kadısı Abdülbaki’nin hidemât-i şehriyârîde tekâsül üzere olmağla azlî fermân 

olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr tevcîh olunan 

Nurullah-zâde Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden müddet-i örfiyyesi 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 69/22 

Kazâ-i Elmalı 

Elmalı kadısı Rahmetullah şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Abdülkadir dâ‘îlerine ibkâ olunub muntasıf-ı merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 69/23 

Kazâ-i Livane ma‘a Tavusker 

Livane ma‘a Tavusker kadısı Abdülhadi sahte kısmet mektubu tahrîr ve kazasker efendi 

mührünü taklîd ettiği ve zâhir ve müte‘ayyîn olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve 

yerine İskefsir ma‘â Aybastı kadısı Mustafa dâ‘îleri nakl olunub gâyet-i merkûmeden 
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yevmî yüz elli akçe ile ancak on dört ay tamâmına değin mutasarrıf olub ba‘dehu 

muvakkiti Ahmed dâ‘îleri mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 69/24 

Kazâ-i Ruha 

Ruha kadısı e’l-Hacc Ömer bizzat ferâğını ‘ilâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri muvakkiti Mevlânâ Receb dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere Sayfa 70 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına …?. 

Hüküm 70/1 

Kazâ-i Tavas 

Tavas kadısı Hasan şehr-i âtî muntasıfından ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Hüseyin dâ‘îlerine ibkâ olunub muntasıf-ı merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 70/2 

Kazâ-i Milan 

Milan kadısı Ahmed’in kasr olunan dört ay zamânı ibkâ olunub sene-i sâbıka Şevvâli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince …? mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî Gurre-i Şevvâl-i Mükerrem li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 70/3 

Kazâ-i Milas 

Milas kadısı Hasan’ın cemm-i gafîr şukkâtı gelüb sû-i hâlî ihbâr etmeleriyle muntasıf-ı 

şehr-i mezbûrdan ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine tencîz olunub 

muntasıf-ı merkûmeden müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 70/4 

Kazâ-i Kepsut 
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Kepsut kadısı Osman şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Veliyyüddin dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere müddet-i 

örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 70/5 

Kazâ-i Eriha 

Eriha kadısı Vaiz-zâde Mehmed’in müddet-i örfiyyesine dört ay zamm ve kazâ-i 

mezbûra …? karyesi ilhâk olunub sene-i sâbıka Zilhiccesi gurresinden tekmîl-i seneteyn 

edince tasarrufdan sonra muvakkiti İsmail mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 70/6 

Kazâ-i Akçaşehir-i Aydın 

Akçaşehir-i Aydın kadısı Mehmed’in terk-i mansıb ettiği ihbâr olunmağın şehr-i 

mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti mevlânâ Halil dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i 

mezbûr gâyetinden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 70/7 

Kazâ-i Karaağaç-ı Gölhisar 

Karaağaç-ı Gölhisar kadısı Mustafa şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti 

olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 70/8 

Kazâ-i Tırhala 

Tırhala kadısı e’s-Seyyid Muharrem şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti 

olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr gâyetinden tevcîh-i sâbık 

üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 70/9 

Kazâ-i Yenişehir-i Aydın 
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Yenişehir-i Aydın kadısı Derviş Mehmed’in terk-i mansıb ettiği ihbâr olunmağın şehr-i 

mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Muharrem dâ‘îlerine ibkâ 

olunub gâyet-i merkûmeden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 70/10 

Kazâ-i Bucura 

Bucura kadısı Lütfullah’ın hüsn-i sülûkına binâ’en üç ay zamm olunub merkum dâ‘îleri 

kazâ-i mezbûru sene-i âtiyye Cemaziyelevveli gâyetine değin tasarrufdan sonra 

muvakkiti Mehmed mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 70/11 

Kazâ-i Ökse 

Ökse kadısı Mahmud şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden ancak on yedi ay mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Fî Gurre-i Zilkâde-i Şerîfe li-seneti’l-merkûme 

Hüküm 70/12 

Kazâ-i Mecitözü 

Mecitözü kadısı Mehmed bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri Amasya kazâsına ilhâk ve mutasarrıfı Abdülbaki dâ‘îlerinin müddet-i örfiyyesine 

üç ay dahi zamm olunub mezbûr dâ‘îleri kazâ-i mezkûrı zikr olunan Mecitözü kazâsı 

ilhâkıyla ve Zünnunabad? kazâsı ilhâklarıyla sene-i mezbûre Rebiülahiri gurresinden 

yirmi üç ay tasarrufdan sonra muvakkiti Hayrettin-zâde Hüseyin dâ‘îleri tevcîh-i sâbık 

üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 70/13 

Kazâ-i Rize 
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Rize kadısı Abdullah’ın terk-i mansıb ettiği mütehakkik olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden 

tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 70/14 

Kazâ-i Balyanbolu 

Balyanbolu kadısı Abdullah’ın müddetine dört ay dahi zamm olunub sene-i sâbıka 

Cemaziyelevveli gurresinden tekmîl-i seneteyn edince tasarrufdan sonra muvakkiti 

Abdurrahman mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 70/15 

Kazâ-i Kars-ı Erzurum 

Kars-ı Erzurum kadısı e’s-Seyyid Ömer gurre-i mezbûreden beş ay tevkîtiyle ref‘ ve 

yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr kadısı iken hilâf-ı inhâ olunub âhere tevcîh olunmağla 

mağdûr olan mevlânâ Halil dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i âtiyye Rebiülahiri gurresinden 

Narman ilhâkıyla ancak on iki ay mutasarrıf olub ba‘dehu muvakkiti Mahmud 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 70/16 

Kazâ-i Şarkipare 

Şarkipare kadısı Süleyman şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 70/17 

Kazâ-i Van 

Van kadısı İsmail şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti mevlânâ Mehmed 

dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf 

olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 70/18 
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Kazâ-i Beyşehir 

Beyşehir kadısı e’s-Seyyid Ahmed’in terk-i mansıb ettiği ihbâr olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti mevlânâ Abdurrahman dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 70/19 

Kazâ-i Tuht 

Tuht kadısı Mehmed’in terk-i mansıb ettiği müstehak olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri muvakkiti mevlânâ Halil dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-

i sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 70/20 

Kazâ-i İznikmid 

İznikmid kadısı Salih’in fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri muvakkiti olan 

mevlânâ Ali dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr gâyetinden tevcîh-i sâbık üzere 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Sayfa 71 

Hüküm 71/1 

Kazâ-i Kurşunlu 

Kurşunlu kadısı Mustafa’nın terk-i mansıb ettiği ihbâr olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deâʹl-arz sadaka. 

Hüküm 71/2 

Kazâ-i Şabanözü ma‘a Karıpazarı 

Şabanözü ma‘a Karıpazarı Ali’nin terk-i mansıb ettiği ihbâr olmağın gâyet-i 

merkûmeden ref‘ ve yeri muvakkiti mevlânâ Mahmud dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 71/3 

Kazâ-i Lefke 

Lefke kadısı İbrahim şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ e’s-

Seyyid Arif Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 71/4 

Kazâ-i Çağa 

Çağa kadısı Mehmed dokuz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden üç ay 

tevkîtiyle ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Süleyman dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i 

âtiye Rebiülevveli gurresinden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 71/5 

Kazâ-i Karaisalı 

Karaisalı kadısı Hüseyin on üç ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri muvakkiti olan e’s-Seyyid Hüseyin dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 71/6 

Kazâ-i Bayramlı 

Bayramlı kadısı Ramazan dokuz ay bî-berât mutasarrıf olmağın gurre-i mezbûreden üç 

ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Ömer dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i 

âtiyye Rebiülevveli gurresinden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 71/7 

Kazâ-i Ayaş 

Ayaş kadısı Ömer şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri kazâ-i mezbûr muvakkiti iken 

kable’t-tasarruf hilâf-ı inhâ ile fevt oldu deyu mezbûr Ömer’e tevcîh olunmağla mağdûr 

olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden Bacı kazâsı ilhâkıyla 
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tekmîl-i müddet-i örfiyye edince tasarrufdan sonra muvakkiti Hafız Mehmed mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Hüküm 71/8 

Kazâ-i Erzincan 

Erzincan kadısı e’s-Seyyid Mehmed’in sû-i hâlî ihbâr olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ 

ve yeri muvakkiti olan mevlânâ e’l-Hacc Mustafa dâ‘îlerine ibkâ olunub Kızılel ve 

Tuzla ilhâklarıyla tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf 

olmak ricâsına. 

Fî Gurre-i Muharremü’l-Haram li-seneti ihdâ ve mi’e ve elf 

 

Hüküm 71/9 

Kazâ-i Çine 

Çine kadısı Hasan’ın fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri muvakkiti olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr muntasıfından tevcîh-i sâbık 

üzere müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 71/10 

Kazâ-i Danişmentli 

Danişmentli kadısı Veli’nin kazâ-i mezbûr ahâlîsinden cemm-i gafîr sû-i hâlîni ihbâr 

itmeleriyle şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine 

ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 71/11 

Kazâ-i Akşehir 

Akşehir kadısı İbrahim’in fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri muvakkiti olan 

mevlânâ Şeyh Hamid dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i şehr-i mezbûrdan tevcîh-i sâbık 

üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 
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Hüküm 71/12 

Kazâ-i Alaiye 

Alaiye kadısı Şeyh Mehmed’in terk-i mansıb etdiği ihbâr olmağın şehr-i mezbûr 

gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Fî Gurre-i Saferü’l-Hayr li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 71/13 

Kazâ-i Arim 

Arim kadısı Ömer şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri mukaddemâ kazâ-i mezbûr 

tevcîh olunan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz 

sadaka. 

Hüküm 71/14 

Kazâ-i İznikmid 

İznikmid kadısı Ali’nin fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri muvakkiti olan 

mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr muntasııfından tevcîh-i sâbık 

üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 71/15 

Kazâ-i Uşak 

Uşak kadısı Mehmed’in sû-i hâlî ihbâr olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

muvakkiti olan mevlânâ İbrahim dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 71/16 

Kazâ-i Sürmene 
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Sürmene kadısı Abdullah gurre-i mezbûreden beş ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri muvakkiti 

olan mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de hulûliʹt-tevkît tekmîl-i seneteyn 

edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 71/17 

Kazâ-i Sandıklı 

Sandıklı kadısı Ömer şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Musa dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 71/18 

Kazâ-i Bergama 

Bergama kadısı Mehmed şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri 

muvakkiti olan mevlânâ e’s-Seyyid Said dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît 

tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 71/19 

Kazâ-i Durul 

Durul kadısı Süleyman’ın müddetine iki ay zamm olunub sene-i sâbıka Muharremi 

gurresinden on bir ay tamâmına değin tasarrufdan sonra muvakkiti e’s-Seyyid Musa 

tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 71/20 

Kazâ-i Yarhisar 

Yarhisar kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf olan Ali şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri mukaddemâ ber-vech-i te’bîd mutasarrıfı olan Receb dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka 

buyruldu. 

Fî Gurre-i Rebiülevvel li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 71/21 
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Kazâ-i Araç  

Araç kadısı Taban-zâde Ahmed’in tarîkde alâkası olmadığı ihbâr olmağın şehr-i âtî 

gâyetinden ref‘ ve yeri ber-vech-i te’bîd mutasarrıf iken  

Sayfa 72 

mezbûr Ahmed’e tevcîh olunmağla mağdûr olan mevlânâ diğer Ahmed dâ‘îlerine kel-

evvel ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden ber-vech-i te’bîd ve tekâ‘üd mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 72/1 

Kazâ-i Kilis 

Kilis kadısı Ahmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olub eşrâf-ı kuzât-ı 

zevi’l-ihtirâmdan olan mevlânâ e’s-Seyyid Hüseyin dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i 

merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 72/2 

Kazâ-i Arapgir 

Arapgir kadısı Mustafa’nın fevti sikât ihbârıyla mütehakkık olmağın yeri muvakkiti 

olan mevlânâ Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr gâyetinden tevcîh-i sâbık 

üzere müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 72/3 

Kazâ-i Larende 

Larende kadısı Zeynelabidin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Derviş Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/4 

Kazâ-i Malatya 
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Malatya kadısı Mehmed Emin şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Hususi-zâde Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

müddet-i örfiyyesi tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/5 

Kazâ-i Zile 

Zile kadısı Şeyh Mehmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ e’s-

Seyyid Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden ancak on sekiz ay 

tamâmına değin mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 72/6 

Kazâ-i Uluborlu 

Uluborlu kadısı e’s-Seyyid Abdurrahim şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti 

olan mevlânâ Feyzi Hüseyin dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık 

üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/7 

Kazâ-i Şeyhlü 

Şeyhlü kadısı Şah Mehmed şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Arif Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına.  

Hüküm 72/8 

Kazâ-i Kaş 

Kaş kadısı Mehmed sene-i âtiyye sâferi gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Abdüllatif dâ‘îlerine ibkâ olunub tevcîh-i sâbık üzere sene-i âtiyye Rebiülevveli 

gurresinden tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/9 

Kazâ-i Of 
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Of kadısı e’s-Seyyid Yusuf el-Kerim’in müddet-i mu‘ayyenesi halle karîb olmağın şehr-

i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri ber-vech-i ilhâk muvakkiti olan mevlânâ Mehmed-zâde 

e’s-Seyyid Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden ber-vech-i ilhâk 

mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Fî Gurre-i Rebiülahir li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 72/10 

Kazâ-i Eğin 

Eğin kadısı Mahmud şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 72/11 

Kazâ-i Tuzla 

Tuzla kadısı Ahmed ferâğını bizzat i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri 

muvakkiti olan mevlânâ Ebubakir dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/12 

Kazâ-i Peçin 

Peçin kadısı Abdullah’ın fevti ihbâr olmağın ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Mustafa dâ‘îlerine ibkâ olunub şehr-i mezbûr gâyetinden tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/13 

Kazâ-i Sivasili 

Sivasili kadısı İbrahim şehr-i mezbûr gâyetinden altı ay tevkîtiyle ref‘ ve yeri muvakkiti 

olan mevlânâ Hasan dâ‘îlerine ibkâ olunub ba‘de hulûli’t-tevkît tevcîh-i sâbık üzere 

Kuruçay ilhâkıyla tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/14 
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Kazâ-i Taraklıborlu 

Taraklıborlu kadısı Ali’nin hüsn-i sülûkuna binâ’en müddet-i örfiyyesine iki ay zamm 

olunub sene-i sâbıka Şevvâli gurresinden yirmi iki ay tamâmına değin mutasarrıf olmak 

ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 72/15 

Kazâ-i Kula 

Kula kadısı Mehmed şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan mevlânâ 

Abdülbaki dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i 

müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/16 

Kazâ-i Küre-i Nuhas 

Küre-i Nuhas kadısı Hasan şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve yeri muvakkiti olan 

mevlânâ Celil-zâde Ali dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden Çukurcak kazâsı 

ilhâkıyla tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak 

ricâsına. 

Hüküm 72/17 

Kazâ-i Çanlı 

Çanlı kadısı Bayram on ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i âtî gâyetinden ref‘ ve yeri 

muvakkiti olan mevlânâ Mustafa dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i 

sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 72/18 

Kazâ-i Alaşehir 

Alaşehir kadısı Abdülhay bizzat ferâğını i‘lâm etmeğin şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ ve 

yeri muvakkiti olan mevlânâ Musa dâ‘îlerine ibkâ olunub ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf 

olduğu Bozüyük-i Bursa ma‘a Domaniç ilhâkıyla gâyet-i merkûmeden tekmîl-i müddet-

i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 



367 
 

Hüküm 72/19 

Kazâ-i İnegöl-i Aydın 

İnegöl-i Aydın kazâsına ber-vech-i ilhâk mutasarrıf Abdülhay şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri muvakkiti Mehmed dâ‘îlerine gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık üzere 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Fî Cemaziyelevvel li-seneti ihda ve mi’e ve elf 

Hüküm 72/20 

Kazâ-i Seferihisar-ı Günyüzü 

Seferihisar-ı Günyüzü kazâsına ber-vech-i ma‘îşet mutasarrıf olan Açıkbaş Mustafa 

gurre-i mezbûreden on ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri muvakkiti olan 

mevlânâ Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub sene-i âtiyye Rebiülevveli gurresinden tevcîh-i 

sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına. 

Sayfa 73 

Hüküm 73/1 

Kazâ-i Eğrigöz 

Eğrigöz kadısı Abdülgaffar on ay bî-berât mutasarrıf olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden 

ref‘ ve yeri muvakkiti Ahmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden tevcîh-i sâbık 

tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Hüküm 73/2 

Kazâ-i Akhisar-ı Saruhan 

Akhisar-ı Saruhan kadısı Mahmud’un müddetine iki ay zamm olunub sene-i sâbıka 

Ramazanı gurresinden yirmi iki ay tamâmına değin tasarrufdan sonra ref‘ ve yeri 

muvakkiti Hasan tevcîh-i sâbık üzere mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka. 

Hüküm 73/3 

Kazâ-i Karaisalı 
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Karaisalı kadısı e’s-Seyyid Hüseyin’in müddet-i örfiyyesine dört ay zamm olunub kazâ-

i mezbûrı sene-i merkûme Rebiülevveli gurresinden tekmîl-i seneteyn edince 

tasarrufdan sonra muvakkiti Rahmi Mustafa mutasarrıf olmak ricâsına. 

Hüküm 73/4 

Kazâ-i Tarsus 

Tarsus kadısı Muharrem’in müddeti halle karîb olmağın şehr-i mezbûr gâyetinden ref‘ 

ve yeri muvakkiti mevlânâ Şeyh Mehmed dâ‘îlerine ibkâ olunub gâyet-i merkûmeden 

tevcîh-i sâbık üzere tekmîl-i müddet-i örfiyye edince mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-

arz sadaka. 

Hüküm 73/5 

Kazâ-i Seferihisar-ı Çeşme 

Seferihisar-ı Çeşme kadısı Hidayetullah’ın müddet-i örfiyyesine dört ay zamm olunub 

sene-i sâbıka Recebi gurresinden tekmîl-i seneteyn edince tasarrufdan sonra muvakkiti 

Osman mutasarrıf olmak ricâsına ba‘deʹl-arz sadaka buyruldu. 

Allahu Ahad Vahdehû le-fî Yahya-87 
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Yer ve Medrese Adları Dizini 

Yer/Medrese Adı Belge numarası 

-A- 

Abdurrahman Paşa Medresesi 46/8. 

Ab-ı Safi 7/1. 

Adala 24/1, 28/4, 42/9. 

Adana 11/7, 13/10, 25/2, 63/13, 67/14, 69/17. 

Adilcevaz 30/5. 

Adranos 11/12. 

Afşar 7/4, 13/3, 39/1, 41/10. 

Ağros 13/3, 20/13, 32/5, 35/14, 37/5, 40/8, 62/10. 

Ahmed Efendi Medresesi 31/7. 

Ahmed Paşa Medresesi 12/13, 21/11, 25/14. 

Akçaşehir 27/12. 

Akçaşehir-i Aydın 3/13, 19/4, 36/1, 65/16, 70/6. 

Akçaşehir-i Bolu 7/13, 41/5, 65/9. 

Akçay 29/7, 63/5, 65/6. 

Akdağ 36/2, 39/11, 47/12. 

Akhisar-ı Geyve 11/14, 32/2, 33/1, 67/19. 

Akhisar-ı Saruhan 11/11, 31/13, 34/3, 67/18, 73/2. 

Akka 13/4, 24/13, 27/15. 

Akköy 7/18, 64/11. 

Aksalur 34/14. 

Aksaray  13/1. 

Akşehir 2/14, 20/4, 40/10, 71/11. 

Akyazı 4/12, 19/8, 26/9. 

Alaçam 6/10, 66/18. 

Aladağ 17/4, 30/13, 32/7 ,35/12. 

Alaiye 3/14, 15/10, 25/6, 31/13, 40/13, 67/3, 71/12. 

Ali Paşa Medresesi 16/16, 38/6. 

Amasra 18/8, 32/3. 

Amasya-i Aydın 4/16, 31/2. 

Amid 30/5. 

Anbar Kadı Medresesi 32/14. 

Antakya 12/14, 13/12, 17/14, 38/12, 41/1. 

Antalya  9/17, 12/10, 22/5, 36/3, 43/14, 44/5, 46/3, 65/11, 

69/21. 

Araç 2/2, 10/15, 34/9, 71/21 

Arapgir 1/5, 30/6, 33/15, 37/12, 43/7, 72/2 

Arbaz 11/2. 

Ardahan ma‘a Ardanuç 8/14, 36/5. 

Arim 4/15, 21/7, 27/1, 42/3, 71/13. 

Artukabad 10/9, 20/8, 44/10, 64/13. 
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Atina 17/7, 44/6. 

Avine 6/2. 

Ayandon 16/6, 30/14,  

Ayas ma‘a Perende 29/5, 29/9, 47/10, 48/1. 

Ayasuluğ 2/3. 

Ayaş 7/19, 19/10, 34/2, 36/6, 45/1, 71/7. 

Azdavay 22/4, 32/8. 

-B- 

Bacı 4/3, 33/15, 71/7. 

Bafa 8/15, 41/2. 

Bafra 4/4, 4/15, 17/9, 27/9. 

Bahaeddin Medresesi 42/10. 

Baklan 4/16, 26/16, 33/1. 

Bakraz(Bakras) 5/14, 14/5, 20/13, 43/3, 46/9. 

Balaban Paşa Medresesi 16/14, 19/7. 

Balat 2/15, 22/11, 39/16, 66/8. 

Bali Efendi Medresesi 42/16. 

Balyanbolu 19/12, 31/10, 40/13, 45/5, 70/14. 

Banaz 3/6. 

Barçınlı 32/9. 

Barla 3/5, 23/5,  

Basra 13/12, 26/10. 

Baş Gelembe 2/8, 2/10, 3/1, 22/12, 38/1, 46/7. 

Bayburd-ı Erzurum 9/9, 28/15, 63/9. 

Bayburd-ı Karaman  35/6. 

Bayezid Han Medresesi 37/14. 

Bayramiç 7/11, 26/8, 39/1, 44/2, 62/12. 

Bayramiç ma‘a Ulubey 23/11. 

Bayramlı 5/9, 15/7, 42/1, 71/6. 

Behram Ağa Medresesi 31/15. 

Behram Çavuş Medresesi 40/9. 

Behramiye Medresesi 26/5. 

Belcik  9/13, 22/13, 66/15. 

Belviran 5/4, 9/1, 16/15, 41/16. 

Bergama 6/14, 8/5, 14/11, 21/9, 30/12, 32/3, 62/7, 71/18. 

Besni 14/15, 23/7, 23/8, 28/4, 42/5, 68/5. 

Beşiktaş 37/5. 

Beypazarı 7/5, 34/17. 

Beyrut 32/12, 36/6. 

Beyşehir 8/1 , 20/3, 30/2, 40/4, 48/2, 64/2, 70/18. 

Beyşehir-i Aydın 20/3. 

Bican Sultan Medresesi 41/7. 

Biga 46/11. 
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Bigadiç 38/8. 

Bindirekli 9/16, 42/7, 64/15. 

Biretülfırat 6/5, 17/11, 24/8. 

Boğazlıyan 45/12. 

Bolman 15/2, 18/15, 65/10. 

Bolvadin 30/4, 42/12. 

Bor 10/8, 26/14, 27/1, 47/2. 

Boyabad 5/11. 

Boyalı 34/10. 

Bozdoğan 6/7, 33/10, 68/18. 

Bozkır 4/10, 16/7, 41/7, 44/10, 45/10. 

Bozok  39/11. 

Bozok Sorgunu 31/5. 

Bozulus 16/13, 47/4. 

Bozüyük-i Bursa ma‘a Domaniç  13/7, 21/5, 27/6, 45/11, 72/18. 

Bozüyük-i Menteşe 3/8, 18/7, 40/8. 

Bucura 3/2, 21/1, 70/10. 

Budaközü 23/4. 

Burdur  18/13, 20/5, 26/13, 67/15. 

-C,Ç- 

Cafer Hilmi Medresesi 6/6. 

Can Alim-zâde Medresesi 12/2, 13/2. 

Cebele 9/15, 13/4, 38/12. 

Cebel-i Barişa  30/18, 62/13. 

Celaliye Medresesi 16/4. 

Cenabi Medresesi 16/8, 42/2. 

Cevizderesi 11/3, 33/8, 37/10. 

Cide 9/2, 25/14, 36/4. 

Çağa 2/16, 16/13, 24/6, 42/15, 71/4. 

Çakallı  27/16, 28/11, 65/9. 

Çal 15/14, 24/3, 28/14, 41/14, 46/9. 

Çankırı 4/9, 31/8. 

Çanlı 10/10, 72/17. 

Çarşamba-i Bolu  37/1. 

Çay ma‘a Karamuk 16/12, 42/12. 

Çeklene 25/9. 

Çemişgezek 1/5, 4/11, 12/11, 18/14, 26/7, 44/3, 47/6 

Çepni-i Çonkur 42/14. 

Çerkeş 2/6, 14/14, 18/5, 25/10, 43/7. 

Çine 9/9, 22/7, 33/7, 40/2, 66/14, 71/9. 

Çorum 8/6, 9/7, 10/14, 19/2, 33/11, 40/4, 45/7, 66/5, 

69/19. 

Çölabad 19/1. 
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Çöreği 9/10. 

Çukurcak 7/3, 10/2, 20/15, 72/16. 

-D- 

Daday 7/14, 31/6, 34/9, 44/9. 

Danişmend 17/12. 

Danişmentli 27/5, 38/4, 42/2, 63/8, 71/10. 

Darende 19/11, 24/8, 27/7, 42/13, 43/6, 64/5. 

Davud Ağa Medresesi 4/7. 

Davud Paşa Medresesi 11/8. 

Dazkırı 7/7, 22/11, 23/5. 

Demirciborlu(Timurcıborlı) 22/5, 30/7. 

Demirderesi 37/6. 

Denizli 13/1, 19/15, 35/10. 

Derkuş 15/1, 24/4, 47/2, 66/21. 

Develi 25/11, 39/14, 64/7, 65/5,  

Devrek 18/1, 18/8, 19/6, 63/18. 

Devrekânî 10/10, 20/8, 36/9. 

Dinek Keskini  3/15, 14/9, 23/17, 37/4, 46/10. 

Dirgine 21/12. 

Divriği 1/5, 17/15, 33/4, 46/12, 69/6 

Diyarbekir 1/5. 

Dodurga 43/7. 

Doğanhisar 14/5, 26/13. 

Dolma 6/11, 23/16, 39/7. 

Domaniç 12/1. 

Döğer 2/9, 16/6, 29/3, 44/1, 65/7,  

Duhan 2/5. 

Durağan  40/2, 44/9, 69/16. 

Durul 20/11, 47/9, 71/19. 

-E- 

e’s-Seyyid Abdülbaki Medresesi 20/10. 

Ebulhayr 5/7, 20/11, 28/1, 37/10. 

Ebyar Kadı Medresesi 44/7. 

Edirne 1/4, 15/9, 20/10, 26/3, 30/4, 44/1  

Edremit 6/4. 

Eflani-i Bolu  10/8, 26/6, 47/12. 

Eflani-i Daday  6/13, 8/8, 21/14, 32/8, 44/15. 

Efteni  63/11. 

Eğin 11/13, 14/9, 15/7, 45/3, 64/1, 72/10. 

Eğirdir 6/12, 10/15, 15/4, 29/10, 37/15. 

Eğrigöz 14/1, 30/8, 47/13, 73/1. 

Ekin 19/2. 

e’l-Hacc Hızır Medresesi 23/16. 
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Elmalı 19/10, 35/13, 41/2, 69/22. 

Emin Ali Medresesi 21/16. 

Emin Bey Medresesi 17/4, 22/6. 

Emirsaid 34/14. 

Emlak  5/1, 5/13, 38/8, 39/11. 

Ereğli-i Karaman 5/12, 9/6, 32/10, 64/12, 69/2. 

Ergani 12/11. 

Eriha 17/9, 25/1, 62/18, 65/15, 70/5. 

Ermenek 17/1, 24/11, 43/4. 

Erzincan 14/10, 40/11, 71/8. 

Esgüne 13/14, 44/5, 44/13, 67/11. 

Eskil 11/15, 32/1, 68/10. 

Eskişehir 5/3, 11/11, 13/9, 27/7. 

Eşen 2/9, 20/7, 29/8, 35/1, 35/5, 43/9. 

Eyrek 8/11, 24/10, 43/10. 

Eyüp Sultan Medresesi 24/6. 

Ezine-i Ayasuluğ 16/3, 17/16, 32/13, 63/3, 69/4. 

Ezine-i Kazdağı 13/7, 25/2, 40/7, 41/5. 

Ezine-i Lazkiye 25/6, 28/14, 35/15. 

-F- 

Faik Bey Medresesi 15/12, 44/11. 

Faik Paşa Medresesi 25/12. 

Fatma Hatun Medresesi 3/10. 

Fazıl Efendi Medresesi 27/10. 

Fazlullah Paşa Medresesi 5/2, 28/11. 

Ferah Çavuşbaşı Medresesi 11/2. 

Ferhad Bey Medresesi 18/7. 

Ferruh Paşa Medresesi 24/10, 35/12. 

Feslegan-ı Göreme 34/16. 

Fesleke ma‘a Kozak 30/7. 

Finike 20/14, 29/3, 32/2, 68/3. 

-G- 

Gaferyad 4/14, 23/14, 36/10, 68/15. 

Gedegara 11/12, 32/6, 46/4, 68/17. 

Gedikcik 21/11, 38/8, 44/8. 

Gediz 3/6, 7/10, 17/6, 19/9, 22/13, 26/1, 26/13. 

Gelingiras 29/14. 

Gercanis 36/12, 37/7. 

Gerede 4/14, 18/11, 23/12, 34/5, 42/7. 

Gerger 16/11, 25/12, 29/13, 32/9. 

Gevanis 2/7, 14/10, 37/6. 

Gevherhan Hatun Medresesi 24/4. 

Geyve 3/16, 6/3, 24/7, 27/9, 38/15, 40/10,  
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Ginolu(Keynolu) 6/15, 20/9. 

Giresun 9/16, 10/13, 21/7, 36/11, 44/7. 

Germeği 30/2, 46/7, 46/8. 

Göküyük 22/7. 

Göl 30/15, 63/10. 

Gölpazar-ı Bursa 4/12, 11/10, 12/3, 42/11, 63/6. 

Göle 15/5. 

Gölhisar-ı Hamid 5/10, 19/8, 32/7, 32/9, 36/8, 67/2. 

Gölhisar-ı Menemen 25/5. 

Gölpazar-ı Bolu 12/5, 12/12, 24/16, 47/9, 62/4, 67/11. 

Gömeçkebir 16/16. 

Gönen-i Karesi 3/11, 9/2, 12/4, 34/6, 35/10, 65/21. 

Gönye 2/5, 5/5, 11/3, 16/14, 37/3, 37/6. 

Gördek 33/4, 37/2, 45/15. 

Gördes(Gördüs)  13/8, 18/6, 24/14, 28/7. 

Göynük 12/15, 21/13, 40/7, 46/16. 

Güce-i Kebir 7/19, 15/16, 18/10, 24/2. 

Gülnar 8/9, 16/15. 

Gümüşabad 8/12, 67/11. 

Günyüzü 2/13, 10/2, 34/13,  

Güvercinlik 63/1. 

Güzelhisar ma‘a Ilıca-i Saruhan 17/8. 

Güzelhisar-ı Menemen 12/2, 33/6, 69/13. 

-H- 

Hâce Hayreddin Medresesi 3/17. 

Hâce Selim Medresesi 33/6. 

Hacı Paşa Medresesi 3/12, 26/11, 32/11, 36/2. 

Hacıbektaş 11/8, 14/17, 15/6, 29/13. 

Hacıbektaş ma‘a Süleymanlı-yı 

Sagir 

29/13. 

Halil Bey Medresesi 43/4. 

Halil Paşa Medresesi 18/13. 

Hama 9/15, 10/13, 13/4, 38/12, 45/8, 67/8. 

Hamid Hâce Medresesi 33/12. 

Hamza Bey Medresesi 33/14, 44/14. 

Han-ı Cedid  34/14, 40/12, 68/11. 

Harem Ağa Medresesi 12/3. 

Harim 4/13, 17/6, 39/12, 63/4. 

Harput 1/5, 4/6, 5/12, 7/12, 8/5, 23/10, 31/12, 44/3, 45,6, 

62/15, 64/10 

Hasan Paşa Medresesi 3/8. 

Hasankeyf 3/3, 23/15, 26/2, 28/1, 42/3. 

Haşimiye Medresesi 10/16, 30/8. 
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Havran 3/3, 8/1 , 13/3, 41/10. 

Havza 4/4, 4/7, 8/16, 30/9, 31/7. 

Helvacıbaşı Medresesi 13/6. 

Hemşin 5/1, 16/8, 33/2, 66/10. 

Hısn-ı Mansur  5/11, 18/2, 20/6, 62/3. 

Hısnulekrad 38/12. 

Hızır Bey Medresesi 14/8 , 17/13. 

Himmet Hâce Medresesi 45/14. 

Hisarönü 25/9. 

Honaz 2/12, 7/16, 11/6, 27/13, 37/3. 

Hoşalay 6/16, 12/7, 30/11. 

Humus 26/12, 26/14. 

Hunad Hatun(Medresesi) 9/5. 

Hüseyin Paşa Medresesi 12/12, 17/7, 44/4. 

-I, İ- 

Iğdır 11/16, 15/8, 29/6. 

Ilgın 13/15, 14/5, 32/14, 33/11, 42/14, 45/2, 69/6. 

Ilıca-i Bergama 6/14, 7/1. 

Isparta 18/6, 23/9, 46/13, 62/2, 69/15. 

İbrahim Çavuş Medresesi 11/10. 

İbrahim Paşa Medresesi 2/7, 29/2. 

İdlibü’s-Suğra 10/4, 14/12, 32/4, 66/4. 

İfraz ve Fenaris 3/4, 37/7. 

İlbeki 14/16, 26/7, 30/13. 

İlmüddin Medresesi 13/11. 

İnallıballı 46/10, 47/7, 35/4. 

İncesu 5/13, 14/3, 23/18, 44/11. 

İnegöl-i Aydın 10/1, 36/15, 47/3. 

İnsuyu 19/5, 23/3, 28/13, 43/1, 46/2. 

İshak Hilmi Medresesi 9/8. 

İskefsir ma‘a Aybastı 2/4, 14/17, 35/2 

İskender Paşa Medresesi 9/4. 

İskilip 20/5, 34/12, 42/9, 63/7. 

İvaz Ağa Medresesi 15/8. 

İvrindi 4/17. 

İznik 9/14, 46/5, 47/1.  

İznikmid 40/5, 43/14, 70/20, 71/14. 

-K- 

Kadı Efendi Medresesi 18/9. 

Kadı Hayreddin Medresesi 20/9. 

Kadı Hüsam Medresesi 30/4. 

Kahta 4/6, 20/2, 21/17. 

Kalecik 7/12, 14/11, 23/2, 23/12, 67/6, 68/6. 



376 
 

Kalkanlı 11/16, 15/15, 40/8. 

Karaabad 20/3. 

Karaağaç-ı Gölhisar 18/5, 19/9, 20/4, 25/7, 32/4, 35/15, 70/7. 

Karaağaç-ı Yalvaç 5/4, 8/6, 15/4, 38/13, 43/8. 

Karaburun 8/2, 9/17, 33/1, 66/2, 69/3. 

Karacaşehir 7/17, 23/6, 34/1. 

Karahisar-ı Behramşah  41/4. 

Karahisar-ı Sahib 14/4, 27/14, 36/11, 38/10, 39/8, 44/5, 67/7. 

Karahisar-ı Şarki 6/4, 7/6, 14/4, 18/1, 31/8, 31/9. 

Karahisar-ı Timurlı (Demirli) 3/18. 

Karaisalı 7/8, 24/13, 29/4, 41/12, 71/5, 73/3. 

Karaova ma‘a Bodrum  9/4, 26/16. 

Karaulus 13/12. 

Karayaka 28/12, 30/17, 31/1, 39/3. 

Kargı 3/7, 18/9, 25/3, 44/8. 

Karıpazarı 26/3. 

Karışözü 22/1, 31/3. 

Karpuzlu 6/7, 36/7. 

Kars-ı Erzurum 15/9, 24/11, 28/15, 42/6, 70/15. 

Kars-ı Zülkadriye  8/7, 9/5, 30/12. 

Kasap İlyas Medresesi 14/15. 

Kasım Bey Medresesi 15/9. 

Kasımiye Medresesi 29/12. 

Kastamonu 12/14, 25/14, 38/11, 40/5. 

Kastamonu Sorgunu 30/11, 67/9. 

Kaş 12/1, 33/9, 69/11, 72/8. 

Kaşaklı 2/8, 3/9, 17/3, 26/17, 45/10. 

Katib Sinan Medresesi 15/3. 

Kavak 14/4, 35/3, 67/7. 

Kayacık 7/10, 36/1, 41/9. 

Kayseri 9/5. 

Kazâbâd 7/2, 13/7, 13/14, 28/10, 44/17, 46/3, 46/4, 67/16. 

Keçiborlu  12/16, 16/9, 19/7, 27/11, 44/14. 

Kelkit 16/4, 25/11, 42/5, 42/13, 42/16. 

Kemah 5/5, 18/4, 36/12. 

Kemal Efendi Medresesi 6/2. 

Kemaleddin Medresesi 26/2. 

Kemer-i Edremit  18/6. 

Kemer-i Hamid  9/3, 25/8, 39/9. 

Kepsut 9/7, 17/16, 35/14, 70/4. 

Kerkük ma‘a Şehrizor 20/6, 39/15, 67/5, 69/20. 

Keskin 7/15. 

Keşab 5/7, 28/1. 
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Keşab ma‘a Ebulhayr 17/13. 

Keşan  23/11. 

Keşderesi 10/5, 18/15, 37/11. 

Kınık ma‘a Üzeyir 6/9, 17/10, 29/11. 

Kıreli 25/13, 35/6, 46/1, 46/2. 

Kırşehir  9/6, 16/12, 42/8, 47/11. 

Kızılbel 26/6. 

Kızılhisar 4/8, 28/3, 39/13, 41/14, 68/2. 

Kızılkaya 25/13, 44/16. 

Kilmigad 6/11, 16/6, 38/9, 39/2. 

Kirmastı Medresesi 11/9. 

Koçhisar-ı Gerede 15/13, 29/4. 

Koçhisar-ı Karaman  5/2, 18/10, 42/6. 

Konrapa 24/12. 

Kosun 6/9, 29/5, 35/8. 

Koyulhisar 10/6, 16/1, 29/7, 33/8, 43/10. 

Köhneboz 62/4. 

Köyceğiz 4/5, 28/8. 

Kudüs-i Şerif 9/15. 

Kula 4/17, 18/6, 25/15, 27/3, 28/2, 45/2, 72/15. 

Kurşunlu 23/4, 39/3, 64/8, 71/1. 

Kuruçay ma‘a Yağmurderesi 3/12. 

Kurupazarı Kal‘â-i Haleb 2/16. 

Kurupazarı ma‘a Karahisar-ı 

Naallu 

3/10, 11/1, 39/8. 

Küre-i Nuhas 10/1, 19/14, 26/1, 39/6, 46/15, 63/19, 72/16. 

Kürtün 5/3, 14/13, 31/11, 41/11, 63/15. 

-L- 

Ladik 28/13. 

Ladik ma‘a …? 27/13. 

Lapseki 13/13, 17/11, 23/9, 27/2, 44/2, 62/6. 

Larende 2/14, 20/3, 45/1, 65/20, 72/3. 

Lazkiye-i Denizli 5/15, 21/3. 

Lazkiyetü’l-Arab 10/7, 27/12, 38/3, 43/11, 48/1. 

Lefke 9/8, 19/4, 32/10, 39/16, 62/14, 64/18, 71/3. 

Livane ma‘a Tavusker 31/14, 69/23. 

-M- 

Maarratü’l-Mısrin  16/10, 30/9, 30/18, 34/2, 62/13. 

Mahmil -i Şerîf-i Mısrî 2/1, 22/2, 41/17 

Mahmil-i Şerîf-i Şamî 46/14 

Malatya  1/5, 4/6, 12/8, 20/2, 21/17, 44/17, 65/19, 72/4 

Mamuriye 9/12, 19/13, 43/2. 

Mamuriye 19/13, 43/2. 
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Manavgat 7/9, 24/5, 33/5, 33/9, 41/6, 44/4. 

Mandalyat 15/16, 32/13, 33/3, 42/11, 47/8, 68/12. 

Mandiçe 15/6, 22/12, 43/9. 

Manisalı Çelebi Medresesi 17/10, 32/5. 

Manyas 12/4, 27/3. 

Maraş 1/5. 

Marmara 21/9. 

Mazgird 44/3. 

Mazun 19/12, 36/14. 

Mecitözü  12/13, 40/6, 41/12, 70/12,  

Medine-i Şam 26/12, 27/15. 

Meğri 6/8, 18/14, 28/9, 29/1, 29/2, 68/4. 

Mehmed Ağa Medresesi 41/11. 

Mehmed Paşa Medresesi 9/12 . 

Mekke-i Mükerreme 2/1, 22/2, 41/17, 46/14. 

Mengen 3/15, 24/15, 39/5, 42/7. 

Mennan Ağa Medresesi 14/13. 

Merkez 6/16. 

Merzifon 11/7, 37/8. 

Merzifonabad 17/2, 18/3, 23/8, 29/8, 30/17, 37/16. 

Mesuli 4/2, 23/3, 29/12. 

Meydan ma‘a Karakuş 10/6. 

Mihalıççık 25/5, 25/9, 67/12. 

Mihaliç 12/10. 

Milan 2/11, 21/15, 41/8, 45/3, 46/10, 47/7, 70/2. 

Milas 6/15, 33/13, 35/8, 44/6, 70/3. 

Mimar Kemal Medresesi 39/10. 

Mimar Kemal Medresesi 39/10. 

Misis 29/9, 47/10, 48/1. 

Molla Yegan Medresesi 29/10, 41/13. 

Molla-i Atik Medresesi 23/6. 

Muğla 2/13, 26/4, 33/10, 66/17. 

Murtazaabad 6/12, 8/4, 33/12, 69/18. 

Mustafa Ağa Medresesi 27/5. 

Musul 23/10, 27/14, 65/14. 

-N- 

Nevâhi-i Barhal 7/17, 30/10. 

Nevâhi-i Bergama 4/14. 

Nevâhi-i Ermenek 3/16, 4/5, 28/6, 34/1. 

Nif 8/2, 18/4, 19/14, 34/3, 45/6, 64/3, 69/14. 

Niğde 7/5, 31/8, 31/9, 45/13. 

Niksar 8/3, 26/8, 26/10, 30/6, 40/11, 45/12, 66/12. 

Nizip 27/4, 30/9, 30/18, 38/3, 43/3. 
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Nusaybin 22/3, 35/2. 

-O,Ö- 

Of 13/10, 22/6, 30/15, 36/5, 43/11, 68/16, 72/9. 

Oltu 3/18, 23/13, 29/11, 35/7. 

Onikidivan 6/5, 13/6, 18/12, 21/2, 35/4, 37/1, 68/1. 

Ortakçı 10/3, 11/9, 26/5, 37/14, 47/3, 68/21. 

Ortapare 6/1, 11/14, 17/2, 34/6, 43/5. 

Oruç Paşa Medresesi 9/11, 43/2. 

Osmancık 15/15, 32/15, 39/14,  

Ökse 16/5, 37/8, 70/11. 

Ölübeniz 5/9. 

Örgün 22/8. 

-P,R- 

Palas 11/8, 24/15, 31/5. 

Pavli-i Bolu  62/1, 62/11,  

Pazarsuyu 17/17, 33/8, 69/5. 

Peçin 24/9, 36/7, 45/4, 72/12. 

Perloganda 5/16, 22/1. 

Pertek ma‘a Sağman 21/15. 

Pervane Bey Medresesi 26/15. 

Petekrek(ma‘a Vakıflar ) 8/10, 8/12, 37/11, 37/13. 

Pınarbaşı Medresesi 38/4. 

Pırnaz 14/8 , 14/14, 21/6, 28/9. 

Rize 6/10, 7/18, 27/8, 32/6, 38/14, 64/4, 64/11, 70/13. 

Ruha 13/8, 34/10, 34/17, 62/16, 69/24. 

Rumana? 48/2. 

Rumkale 3/1, 21/17, 25/1. 

Rükneddin Medresesi 7/18, 8/3. 

-S- 

Sadi Efendi Medresesi 20/14. 

Salmanlı 5/9, 8/6, 19/2. 

Samako 12/5, 24/12, 31/10. 

Samsat 5/11. 

Samsun 5/14, 14/16, 31/11, 68/8. 

Sandıklı 25/15, 42/4, 65/4, 67/13, 71/17. 

Sapanca 25/7, 35/11, 36/1. 

Sarıca Paşa Medresesi 9/13, 16/7, 36/4. 

Sarıçayır 4/3, 13/2, 41/2. 

Sarıkavak  6/6, 14/6. 

Sarıkavak ma‘a Karataş 14/6. 

Sart 2/3. 

Saruhan Medresesi 33/2, 45/4. 

Satılmış 5/8, 15/2, 19/3, 21/8, 37/13, 41/16. 
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Sayda 8/7, 13/4, 22/10. 

Saz 2/11, 3/2, 28/2. 

Seferihisar-ı Çeşme 12/8, 22/5, 28/7, 67/20, 73/5. 

Seferihisar-ı Günyüzü 2/10, 27/8, 43/13, 72/70. 

Selenti 4/8, 15/12, 41/9. 

Selim Ağa Medresesi 14/7, 38/14, 47/6. 

Senir ma‘a Düşenbe 7/9, 17/3, 33/5, 38/13, 69/1. 

Serkeş 3/4, 9/10, 21/8. 

Sermin 11/5, 14/12, 32/9, 46/5, 62/17, 68/13. 

Serulus 2/15, 15/14, 30/3, 33/7, 65/12, 69/10. 

Seydişehir 4/10, 7/19, 13/9, 21/13, 29/3. 

Seyitgazi 4/1, 11/6, 22/4, 25/10, 30/1, 40/3,  

Sıçanlı  3/13, 3/17, 7/16, 21/4, 25/2, 28/5. 

Sındırgı 12/6, 28/8, 43/1. 

Sırt 34/15. 

Siirt ma‘a Savur 12/9, 15/3. 

Silifke 6/3, 11/15, 16/2, 24/2, 34/4, 46/12, 63/12. 

Simav 7/3, 11/5, 22/8, 46/1, 66/16. 

Sinan Paşa Medresesi 5/8. 

Siraciyye Medresesi 24/9. 

Siroz 8/9, 10/16, 26/15, 28/6, 29/6, 62/9, 66/11. 

Sis 14/6, 39/10, 39/15,  

Sivas 1/5, 12/15, 37/9, 38/7, 38/9, 69/12 

Sivasili 16/11, 22/14, 34/14, 39/7, 40/12, 72/13. 

Siyavuş Ağa Medresesi 24/1. 

Sobuca 21/4, 27/2, 62/8, 68/9. 

Sonisa ma‘a …?abad 8/13, 31/1, 37/10. 

Söğüd 5/6, 19/1, 24/7. 

Suğd 34/4, 43/12. 

Sulantı  26/17. 

Sultanhisarı 6/7. 

Suudiye Medresesi 15/1. 

Süheyl Bey Medresesi 28/3. 

Süleyman Paşa Medresesi 23/17. 

Süleymanlı-yı Kebir  11/8, 42/8. 

Süleymanlı-yı Sagir  11/8. 

Sürmene 15/11, 17/15, 26/11, 42/8, 71/16. 

Sütçübaşı Medresesi 38/5. 

-Ş- 

Şabanözü ma‘a Kurupazarı 11/1, 32/12, 67/10, 71/2. 

Şahme 8/15. 

Şarkipare 5/10, 17/12, 37/12, 38/8, 41/4, 70/16. 

Şavşat  10/5, 39/4. 
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Şehabettin 38/7. 

Şehirköy 21/10. 

Şerif Mahmud Medresesi 3/9, 28/12. 

Şeyh ma‘a Amik 31/4, 34/7, 36/10. 

Şeyh Resmî Medresesi 2/4, 5/6, 16/5, 17/7. 

Şeyhlü 3/11, 20/12, 26/9, 41/3, 43/5, 46/13, 66/1, 72/7. 

Şeyhürrahim Medresesi 33/13. 

Şiran 4/11, 30/10, 37/16. 

Şire 2/3. 

Şorba 19/11, 33/15, 43/7. 

Şuhud 2/12, 8/4, 10/4, 29/1 

Şure 20/2, 21/17. 

Şücaeddin 7/8, 47/4. 

-T- 

Takkeci Üveys Medresesi 42/4. 

Taraklıborlu 9/2, 31/9, 34/5, 66/19, 72/14. 

Tarsus 20/1, 31/12, 47/10, 47/10, 62/5, 73/4. 

Taşabad 8/12, 8/16, 16/2, 28/12, 29/14, 37/4, 47/5. 

Taşili 4/6, 20/2, 21/17. 

Taşköprü 5/17, 24/5, 66/9. 

Tatya?  20/7, 21/3, 25/4, 35/1. 

Tavas 7/2, 18/11, 20/12, 34/12, 37/9, 70/1. 

Tavasgir 8/13. 

Terme 19/3, 38/5. 

Tırhala 4/9, 13/5, 36/3, 38/1, 39/6, 44/5, 70/8. 

Timurcı (Demirci) 4/13, 13/5, 21/3, 22/5, 66/3. 

Timuriyye Medresesi 34/11, 34/16. 

Tosya 9/14, 28/2. 

Trablusşam 35/9. 

Trabzon 13/10, 40/1, 68/16. 

Trahya 7/14, 30/3. 

Tuht 17/5, 39/2, 70/19. 

Tural  22/9. 

Turgut  17/5, 31/15. 

Turhal 14/7, 33/14. 

Turhal ma‘a Hüseyinabad 33/14. 

Tuzla 13/13, 24/3, 40/1, 46/11, 63/17, 65/1, 71/8. 

Türkman-ı Haleb 11/13, 29/3, 36/8, 46/16. 

-U,Ü- 

Ula 7/15, 9/1, 65/18. 

Ulak 2/6. 

Ulus 12/7, 44/15. 
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Uşak 5/15, 19/15, 27/6, 43/5, 47/8, 65/17, 71/15. 

Ünye 7/4, 13/15, 27/16, 36/9, 65/13, 66/20. 

Ürgüp 23/2, 31/16, 39/12. 

Üskübü 24/16, 27/11. 

Üsküdar 3/8, 3/12, 7/11, 11/2, 11/8, 12/3, 12/12, 16/1, 

16/14, 17/7, 19/7, 21/1, 23/17,  

24/10, 26/11, 31/7, 31/15, 32/11, 33/14, 35/12, 

36/2, 41/11, 42/10, 44/4, 44/14. 

Üzümlü 7/14, 22/5, 30/3. 

Vakıf 64/6, 68/20. 

-V,Y,Z- 

Van 12/9, 38/15, 70/17. 

Viçe 8/10. 

Viranşehir 3/7, 18/12, 32/15, 35/4, 68/14. 

Yabanabad 7/3, 20/15, 35/13, 62/3. 

Yabanabad ma‘a Çukurcak 45/7. 

Yahya Efendi Medresesi 37/5. 

Yakupbey Derbendi 9/11, 34/8. 

Yalvaç 12/16, 39/9. 

Yavebolu 8/8, 10/11, 10/12. 

Yaviçe ma‘a Irla 13/11, 38/2. 

Yedidivan 15/13, 41/3. 

Yenice-i Eflani  11/4. 

Yenice-i Taraklı  10/11, 10/12, 19/6, 27/4, 40/9, 68/7. 

Yeniil 10/3, 23/7, 38/8, 43/3, 67/17. 

Yenişehir-i Aydın 23/1, 36/7, 70/9. 

Yerkesiği 21/6, 25/4, 30/16, 36/14, 63/16. 

Yılanca 21/12. 

Yılanlıca 21/10, 62/1, 62/11. 

Yoros 44/12. 

Yörükan-ı Ankara 6/8, 6/13, 20/11, 35/5. 

Yörükan-ı Araç 21/14, 21/16. 

Yörükân-ı Taraklıborlu 2/2, 27/10 

Yunus Bey Medresesi 26/3. 

Yusuf Ağa Medresesi 17/8. 

Yusuf Paşa Medresesi 37/15, 47/13. 

Yüreğir 15/11, 18/2, 25/8. 

Yüzdepare 19/5, 23/14, 41/8. 

Zamantı  14/3, 23/18, 39/14. 

Zeytun 23/8, 30/16. 

Zile 5/17, 10/14, 22/9, 45/12, 63/5, 66/6, 72/5. 

Zülfikar Ağa Medresesi 47/5. 
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EKLER: 

Ek-1: 1688-1690 Arası Anadolu Kazaskerliği Kazalarına Yapılan Atama Sayıları 

Kaza Adı Atama Sayısı 

Ab-ı Safi 1 

Adala 2 

Adana 3 

Adilcevaz  1 

Afşar 2 

Ağros 3 

Ahıska 3 

Akçaşehir-i Aydın 4 

Akçaşehir-i Bolu 2 

Akçay 1 

Akdağ 2 

Akhisar-ı Geyve 2 

Akhisar-ı Saruhan 4 

Akka 1 

Akşehir 3 

Akyazı 2 

Alaçam 2 

Aladağ 2 

Alaiye 5 

Alaşehir 4 

Amasra 3 

Amasya-i Aydın 1 

Ana ma‘a Hit 2 

Anduğu 1 

Antakya 2 

Antalya 5 

Araç 3 

Arapgir 3 
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Ardahan ma‘a Ardanuç 1 

Arim 3 

Arpaz(Arbaz) 1 

Artukabad 3 

Atina 3 

Avine 1 

Ayandon 2 

Ayaş 4 

Ayvacık 1 

Azdavay 2 

Bafra 3 

Baklan 1 

Bakraz(Bakras) 3 

Balat 2 

Balyanbolu 3 

Banaz 1 

Barla 1 

Basra 2 

Baş Gelembe 4 

Bayburd-ı Erzurum 3 

Bayramiç 3 

Bayramiç ma‘a Ulubey 1 

Bayramlı 3 

Belcik 3 

Belviran 3 

Bergama 4 

Besni 4 

Beyşehir 4 

Bigadiç 1 

Bindirekli 3 

Biretülfırat 2 
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Bolman(Bolaman) 1 

Bolu 1 

Bolvadin 2 

Bor 3 

Boyalı 1 

Bozdoğan 3 

Bozkır 3 

Bozulus 2 

Bozüyük-i Menteşe 2 

Bucura 3 

Burdur 3 

Cebele 1 

Cebel-i Aclun 1 

Cevizderesi 2 

Cide 3 

Çığa 4 

Çakallı 2 

Çal 3 

Çankırı 1 

Çanlı 1 

Çarşamba-i Bolu 1 

Çarşamba-i Lazkiye 2 

Çemişgezek 3 

Çepni-i Çonkur 1 

Çerkeş 2 

Çıska ma‘a Mefarikin 1 

Çine 4 

Çorum 4 

Çöreği 1 

Çubukabad 3 

Daday 2 
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Danişmentli 5 

Darende 3 

Dazkırı 2 

Demirci(Timurcı) 3 

Denizli 2 

Derkuş 3 

Develi 3 

Devrek 2 

Devrekânî 3 

Dinek Keskini 4 

Dirgine 1 

Divriği 4 

Dolma 1 

Döğer 2 

Durağan 1 

Durul 3 

Eflani-i Bolu 2 

Eflani-i Daday 2 

İfraz ve Fenaris 2 

Efteni 1 

Eğin 5 

Eğirdir 2 

Eğrigöz 4 

Ekradlık 1 

Elmalı 3 

Eriha 4 

Ereğli-i Karaman 4 

Ergani 1 

Ermenek 2 

Erzincan 3 

Esgüne 1 
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Eskil 3 

Eskişehir 2 

Esküne 1 

Eşen 2 

Ezine 1 

Ezine-i Ayasuluğ 4 

Ezine-i Kazdağı 2 

Ezine-i Lazkiye 2 

Feslegan-ı Göreme 1 

Fart ma‘a Şami 3 

Finike 3 

Gaferyad 3 

Gedegara 4 

Gedikcik 4 

Gediz 2 

Gelingiras 1 

Gerede 2 

Gerger 2 

Gevanis 2 

Geyve 3 

Giresun 4 

Germeği 2 

Gökabad 1 

Göl 2 

Koyulhisar 2 

Gölhisar-ı Hamid 4 

Gölpazar-ı Bolu 2 

Gölpazar-ı Bursa 4 

Gömeçkebir 1 

Gönen-i Karesi 3 

Gönye 1 
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Gördek 2 

Gördes(Gördüs) 1 

Göynük 2 

Gümüş 1 

Günyüzü 2 

Güvercinlik 1 

Güzelhisar ma‘a Ilıca-i Saruhan 1 

Güzelhisar-ı Menemen 3 

Hacıbektaş 2 

Hama 3 

Han-ı Cedid 3 

Harim 3 

Harput 5 

Hasankeyf 2 

Havza 3 

Hemşin 4 

Hısn-ı Mansur 1 

Hisarönü 1 

Honaz 2 

Hoşalay 2 

Homa 1 

Humus 1 

Iğdır 2 

Ilgın 4 

Ilıca-i Bergama 1 

Ilıca-i Saruhan 1 

Eyrek 3 

Irla ma‘a Yaviçe 2 

Isparta 3 

İdlibü’s-Suğra 3 

İlbeki 1 
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İncesu 3 

İnegöl-i Aydın 4 

İnsuyu 2 

İsird ma‘a Savur 1 

İskefsir ma‘a Aybastı 3 

İskilip 4 

İvrindi 1 

İznik 2 

İznikmid 4 

Kahta ve Taşili ve Şure 1 

Kalecik 3 

Kalecik Keskini 2 

Kalkanlı 2 

Karaağaç-ı Gölhisar 3 

Karaağaç-ı Yalvaç 3 

Karaburun 4 

Karacaşehir 2 

Karahisar-ı Behramşah 1 

Karahisar-ı Sahib 3 

Karahisar-ı Şarki 3 

Karaisalı 5 

Karaman 1 

Karaova ma‘a Bodrum 1 

Karayaka 1 

Kargı 2 

Karıpazarı 1 

Karışözü 2 

Kars-ı Erzurum 3 

Kars-ı Zülkadriye 1 

Kastamonu 2 

Kastamonu Sorgunu 1 
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Kaş 4 

Kaşaklı 3 

Kavak 1 

Kayacık 1 

Kazabad 3 

Keçiborlu 2 

Kefe 1 

Kelkit 2 

Kemah 2 

Kemer-i Hamid 2 

Kepsut 3 

Kerkük ma‘a Şehrizor 4 

Kestel 3 

Keşab 2 

Keşab ma‘a Ebulhayr 1 

Keşderesi 1 

Keynolu(Ginolu) 1 

Kınık ma‘a Üzeyir 2 

Kıreli 3 

Kırşehir 3 

Kızılbel 1 

Kızılhisar 3 

Kızılkaya 1 

Kilis 4 

Kilmigad 2 

Koçhisar-ı Gerede 2 

Koçhisar-ı Karaman 2 

Konrapa 1 

Konya 1 

Kurupazarı ma‘a Karahisar-ı 

Naallu 

2 
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Kosun 2 

Köhneboz 1 

Köyceğiz 2 

Kula 4 

Küre-i Nühas 4 

Kurşunlu 4 

Kuruçay ma‘a Yağmurderesi 1 

Kürtün 3 

Ladik 1 

Ladik ma‘a …? 1 

Lapseki 4 

Larende 5 

Lazkiyetü’l-Arab 4 

Lefke 5 

Livane ma‘a Tavusker 2 

Maaratü’l-Mısrin 3 

Maaretü’n-Numan 1 

Mahmill-i Şerîf-i Mısrî 3 

Mahmill-i Şerîf-i Şamî 1 

Malatya 5 

Mamuriye 2 

Manavgat 3 

Mandalyat 4 

Mandiçe 3 

Manikderesi 1 

Marmara 1 

Mazgird 1 

Mecitözü 3 

Meğri 3 

Mengen 2 

Merzifon 1 
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Mesuli 2 

Meydan ma‘a Karakuş 1 

Mihalıççık 2 

Milan 4 

Milas 4 

Misis 1 

Muğla 3 

Murtazaabad 4 

Musul 2 

Nevahi-i Alaiye 4 

Nevahi-i Ermenek 2 

Nif 5 

Niğde 2 

Niksar 4 

Nizip 1 

Nusaybin 1 

Of 3 

Oltu 2 

Onikidivan 4 

Ortakçı 4 

Ortapare 3 

Osmancık 2 

Ökse 3 

Palas 1 

Palu 1 

Pavli-i Bolu 1 

Pazarsuyu 3 

Peçin 3 

Perloganda 1 

Pertek ma‘a Sağman 1 

Petekrek 1 
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Petekrek ma‘a Vakıflar 1 

Pırnaz 2 

Rize 5 

Ruha 4 

Rumana 1 

Rumkale 1 

Sabuncu 1 

Safed 1 

Salmanlı 1 

Samako 2 

Samsun 3 

Sandıklı 5 

Sapanca 2 

Sarıçayır 3 

Sarıkavak 1 

Satılmış 3 

Sayda 2 

Seferihisar-ı Çeşme 4 

Seferihisar-ı Günyüzü 4 

Senir ma‘a Düşenbe 3 

Selenti 2 

Serkeş 1 

Sermin 4 

Serulus 5 

Seydişehir 2 

Seyitgazi 3 

Sıçanlı 3 

Sındırgı 2 

Sırt 1 

Silifke 3 

Simav 3 
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Siroz 4 

Sis 2 

Sivas 3 

Sivasili 3 

Sobuca 3 

Sonisa ma‘a …?abad 2 

Söğüd 2 

Suğd 1 

Sürmene 3 

Şabanözü ma‘a Karıpazarı 4 

Şahme 1 

Şarkipare 2 

Şavşat 2 

Şehabettin 1 

Şeyh ma‘a Amik 1 

Şeyhlü 5 

Şiran 2 

Şorba 2 

Şugur 1 

Şuhud 2 

Taraklıborlu 3 

Tarsus 4 

Taşabad 3 

Taşköprü 2 

Tatya? 2 

Tavas 4 

Terme 2 

Tırhala 3 

Tosya 2 

Trabzon 3 

Trahya 1 
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Tuht 3 

Turgut 1 

Turhal 2 

Tuzla 5 

Türkman-i Haleb 2 

Ula 2 

Ulak 1 

Uluborlu 3 

Ulus 2 

Uşak 5 

Ünye 4 

Ürgüp 2 

Üskübü 2 

Üzümlü 1 

Vakıf 2 

Van 3 

Viranşehir 4 

Yabanabad 3 

Yabanabad ma‘a Çukurcak 1 

Yakupbey Derbendi 2 

Yalvaç 2 

Yarhisar 1 

Yavebolu 1 

Yedidivan 1 

Yenice-i Eflani 2 

Yenice-i Taraklı 5 

Yeniil 2 

Yenişehir-i Aydın 3 

Yerkesiği 3 

Yılanlıca 2 

Yüreğir 1 
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Yörükan-ı Ankara 3 

Yörükan-ı Araç 1 

Yörükan-ı Taraklıborlu 2 

Yüzdepare 2 

Zeytun 2 

Zile 7 
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Ek-2: 1688-1690 Arası Medreselerden Anadolu Kazaskerliği Kazalarına Atama 

Sayıları 

Medrese Adı Buluduğu Yer Atama Sayısı 

Abdurrahman Paşa 

Medresesi 

İstanbul 1 

Abidin Paşa Medresesi Bursa 1 

Ahmed Efendi Medresesi Üsküdar 1 

Ahmed Paşa Medresesi İstanbul 3 

Ali Paşa Medresesi İstanbul 1 

Ali Paşa Medresesi Bursa 1 

Anbar Kadı Medresesi İstanbul 1 

Ayyariyye Medresesi Amid 1 

Bahaeddin Medresesi Üsküdar 1 

Balaban Paşa Medresesi Üsküdar 2 

Bali Efendi Medresesi İstanbul 1 

Bayezid Han Medresesi Bursa 1 

Behmen Ağa Medresesi Bursa 1 

Behram Ağa Medresesi Üsküdar 1 

Behram Çavuş Medresesi İstanbul 1 

Behramiye Medresesi İstanbul 1 

Bican Sultan Medresesi  1 

Cafer Hilmi Medresesi  1 

Can Alim-zâde Medresesi Bursa 2 

Celaliye Medresesi Bursa 1 

Davud Ağa Medresesi İstanbul 1 

Davud Paşa Medresesi Üsküdar 1 

Ebyar Kadı Medresesi İstanbul 1 

Emin Ali Medresesi İstanbul 1 

Emin Bey Medresesi Bursa 2 

es-Seyyid Abdülbaki 

Medresesi 

Edirne 1 
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Eyüp Sultan Medresesi  1 

Faik Bey Medresesi İstanbul 2 

Fatma Hatun Medresesi İstanbul 1 

Fazlullah Efendi Medresesi Bursa 1 

Fazlullah Paşa Medresesi İstanbul 2 

Ferhad Bey Medresesi İstanbul 2 

Ferruh Paşa Medresesi Üsküdar 2 

Gevherhan Hatun 

Medresesi 

 1 

Hacı Paşa Medresesi Üsküdar 4 

Halil Paşa Medresesi Bursa 1 

Hamid Hâce Medresesi İstanbul 1 

Hamza Bey Medresesi Üsküdar 2 

Harem Ağa Medresesi Bursa 1 

Hasan Paşa Medresesi Üsküdar 1 

Haşimiyye Medresesi İstanbul 2 

Hayreddin Paşa Medresesi Üsküdar 3 

Helvacıbaşı Medresesi İstanbul 1 

Hâce Hayreddin Medresesi İstanbul 1 

Hâce Selim Medresesi İstanbul 1 

Hızır Bey Medresesi İstanbul 1 

Himmet Hâce Medresesi İstanbul 1 

Hunad Hatun Medresesi Kayseri 1 

Hüseyin Paşa Medresesi Üsküdar 3 

İbrahim Çavuş Medresesi İstanbul 1 

İbrahim Paşa Medresesi İstanbul 2 

İshak Hilmi Medresesi İstanbul 1 

İskender Paşa Medresesi Bursa 1 

İvaz Ağa Medresesi İstanbul 1 

Kadı Efendi Medresesi Bursa 1 

Kadı Hayreddin Medresesi İstanbul 1 
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Kadı Hüsam Medresesi Edirne 1 

Kasap İlyas Medresesi İstanbul 1 

Kasım Bey Medresesi Edirne 1 

Katip Sinan Medresesi İstanbul 1 

Kemal Efendi Medresesi Sütlüce 1 

Kemaleddin Medresesi Bursa 1 

Kirmastı Medresesi İstanbul 1 

Manisalı Çelebi Medresesi İstanbul 2 

Mehmed Ağa Medresesi Üsküdar 1 

Mehmed Paşa Medresesi İstanbul 1 

Mennan Ağa Medresesi Bursa 1 

Mimar Kemal Medresesi İstanbul 1 

Molla Yegan Medresesi İstanbul 2 

Molla-i Atik Medresesi Bursa 1 

Mustafa Ağa Medresesi İstanbul 1 

Oruç Paşa Medresesi İstanbul 2 

Osmaniye Medresesi  1 

Pervane Bey Medresesi Bursa 1 

Pınarbaşı Medresesi Bursa 1 

Rükneddin Medresesi İstanbul 2 

Said Efendi Medresesi İstanbul 1 

Sarıca Paşa Medresesi İstanbul 3 

Saruhan Medresesi İstanbul 2 

Selim Ağa Medresesi İstanbul 3 

Sinan Paşa Medresesi Bursa 1 

Siraciyye Medresesi Bursa 1 

Siyavuş Ağa Medresesi İstanbul 2 

Suudiye Medresesi İstanbul 1 

Süheyl Bey Medresesi İstanbul 1 

Süleyman Paşa Medresesi Üsküdar 1 

Şah Melik Medresesi İstanbul 1 
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Şerif Mahmud Medresesi İstanbul 2 

Şeyh Resmi Medresesi İstanbul 4 

Takkeci Üveys Medresesi İstanbul 1 

Timuriyye Medresesi Bursa 2 

Yahya Efendi Medresesi Beşiktaş 1 

Yusuf Paşa Medresesi İstanbul 2 

Zülfikar Ağa Medresesi İstanbul 1 
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Ek-3: 1688-1690 Arası Medreselerden Anadolu Kazalarına Hareket 

Kadının Eski 

Görevi 

Önceki 

Derecesi 

(Akçe) 

Medrese’nin 

Bulunduğu 

Yer 

Yeni Görev 

Yeri 

Atanan 

Kadının İsmi 

Yeni 

Derecesi 

(Akçe) 

Abdurrahman 

Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Germeği Es-Seyyid Ali 150 

Abidin Paşa 

Medresesi 

40 Bursa Barla İbrahim 150 

Ahmed Efendi 

Medresesi 

40 Üsküdar Havza Abdülkerim 150 

Ahmed Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Mecitözü Mehmed 150 

Ahmed Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Gedikcik Mehmed 150 

Ahmed Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Cide es-Seyyid Ali 150 

Ali Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Gömeçkebir Abdurrahman 150 

Ali Paşa 

Medresesi 

40 Bursa Gümüş Ahmed 130 

Anbar Kadı 

Medresesi 

40 İstanbul Ilgın Şeyh Hasan 150 

Ayyariyye 

Medresesi 

40 Amid Adilcevaz   

Bahaeddin 

Medresesi 

40 Üsküdar Çubukabad es-Seyyid 

Mehmed 

150 

Balaban Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Gönye es-Seyyid 

Abdurrahim 

150 

Balaban Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Keçiborlu Mehmed 130 
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Bali Efendi 

Medresesi 

40 İstanbul Kelkit Hüseyin 150 

Bayezid Han 

Medresesi 

40 Bursa Ortakçı Ebubekir 130 

Behmen Ağa 

Medresesi 

40 Bursa Maaretü’l-

Mısrin 

Ali 150 

Behram Ağa 

Medresesi 

40 Üsküdar Turgut Ahmed 150 

Behram Çavuş 

Medresesi 

40 İstanbul Yenice-i 

Taraklı 

Abdurrahman 150 

Behramiye 

Medresesi 

40 İstanbul Ortakçı Ali 150 

Bican Sultan 

Medresesi 

40  Bozkır Abdullah 150 

Cafer Hilmi 

Medresesi 

40  Sarıkavak Mehmed 130 

Can [Alim-

zâde] 

Medresesi 

40 Bursa Sarıçayır İsmail 130 

Can Alim-

zâde 

Medresesi 

40 Bursa Güzelhisar-ı 

Menemen 

Es-Seyyid 

Mustafa 

150 

Celaliye 

Medresesi 

40 Bursa Kelkit Mehmed 150 

Cenabi 

Medresesi 

40 İstanbul Hemşin Hüseyin 150 

Davud Ağa 

Medresesi 

40 İstanbul Havza Ahmed 150 

Davud Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Hacıbektaş Abdülgani 150 

Ebyar Kadı 

Medresesi 

40 İstanbul Giresun Mustafa 150 
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Emin Ali 

Medresesi 

40 İstanbul Yörükan-ı 

Araç 

Mehmed 150 

Emin Bey 

Medresesi 

40  Aladağ Ahmed 150 

Emin Bey 

Medresesi 

40 Bursa Of es-Seyyid 

Seyfullah 

150 

e’s-Seyyid 

Abdülbaki 

Medresesi 

40 Edirne Nevahi-i 

Alanya 

Mehmed 150 

Eyüp Sultan 

Medresesi 

40  Çığa Süleyman 150 

Faik Bey 

Medresesi 

40 İstanbul Selenti İbrahim 150 

Faik Bey 

Medresesi 

40 İstanbul İncesu Mehmed 150 

Fatma Hatun 

Medresesi 

40 İstanbul Korupazarı 

ma‘a 

Karahisar-ı 

Na’allu 

Ali 130 

Fazlullah 

Efendi 

Medresesi 

40 Bursa Misis Ebubekir 150 

Fazlullah Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Koçhisar-ı 

Karaman 

Mustafa 150 

Fazlullah Paşa 

Medresesi 

40  Çakallı Mustafa  150 

Ferhad Bey 

Medresesi 

40 İstanbul Bozüyük-i 

Menteşe 

Abdülaziz 150 

Ferruh Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Eyrek Abdülvahhap 150 

Ferruh Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Aladağ Abdullah 150 
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Gevherhan 

Hatun 

Medresesi 

40  Derkuş Sadık 

Mehmed 

150 

Hacı Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Kuruçayır 

ma‘a 

Yağmurderesi 

Davud 150 

Hacı Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Sürmene Abdullah 150 

Hacı Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Çubukabad es-Seyyid 

Şakir 

150 

Hacı Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Akdağ es-Seyyid 

Mustafa 

150 

Halil Paşa 

Medresesi 

40 Bursa Burdur Mehmed 150 

Hamid Hâce 

Medresesi 

40 İstanbul Murtazaabad Kerim-zâde 

es-Seyyid 

Mehmed 

150 

Hamza Bey 

Medresesi 

40 Üsküdar Turhal Ahmed 150 

Hamza Bey 

Medresesi 

40 Üsküdar Keçiborlu Ahmed 150 

Harem Ağa 

Medresesi 

40 Bursa Gölpazar-ı 

Bursa 

Nuh 150 

Hasan Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Bozüyük-i 

Menteşe 

Esad 150 

Haşimiyye 

Medresesi 

40 İstanbul Siroz Süleyman 150 

Haşimiyye 

Medresesi 

40 İstanbul Eğrigöz Ahmed 150 

Hayreddin 

Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Bayramiç Bahaeddin 

Mehmed 

150 
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Hayreddin 

Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Bucura Mehmed 150 

Hayreddin 

Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Sapanca Hüseyin 150 

Helvacıbaşı 

Medresesi 

40 İstanbul Onikidivan İbrahim 150 

Hâce 

Hayreddin 

Medresesi 

40 İstanbul Sıçanlı İbrahim 150 

Hâce Selim 

Medresesi 

40 İstanbul Güzelhisar-ı 

Menemen 

Mehmed Said 150 

Hızır Bey 

Medresesi 

40 İstanbul Ebulhayr Veliüddin 150 

Himmet Hâce 

Medresesi 

40 İstanbul Ayvacık İsmail 130 

Hunad Hatun 

Medresesi 

 Kayseri Kars-ı 

Zülkadriyye 

Kamış-zâde 

es-Seyyid 

İbrahim 

 

Hüseyin Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Gölpazar-ı 

Bolu 

Mehmed 150 

Hüseyin Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Atina Mustafa 130 

Hüseyin Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Manavgat Yusuf 150 

İbrahim Çavuş 

Medresesi 

40 İstanbul Gölpazar-ı 

Bursa 

Yusuf 150 

İbrahim Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Gevanis Mehmed 130 

İbrahim Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Meğri es-Eyyid 

Mustafa 

150 
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İshak Hilmi 

Medresesi 

40 İstanbul Lefke Es-Seyyid 

Arif Mehmed 

150 

İskender Paşa 

Medresesi 

40 Bursa Karaova ma‘a 

Bodrum 

Abdurrahim 150 

İvaz Ağa 

Medresesi 

40 İstanbul Iğdır Abdülnebi 150 

Kadı Efendi 

Medresesi 

40 Bursa Kargı Abdülbaki 150 

Kadı 

Hayreddin 

Medresesi 

40 İstanbul Keynolu 

(Ginolu) 

Mehmed 130 

Kadı Hüsam 

Medresesi 

40 Edirne Bolvadin es-Seyyid 

Hızır 

150 

Kasap İlyas 

Medresesi 

40 İstanbul Besni Ebubekir 150 

Kasım Bey 

Medresesi 

40 Edirne Kars-ı 

Erzurum 

Mahmud 150 

Katip Sinan 

Medresesi 

40 İstanbul İsird ma‘a 

Savur 

Ali 150 

Kemal Efendi 

Medresesi 

40 Sütlüce Avine Ahmed  

Kemaleddin 

Medresesi 

40 Bursa Hasankeyf e’l-Hacc 

Ömer 

 

Kirmastı 

Medresesi 

40 İstanbul Ortakçı Mustafa  150 

Manisalı 

Çelebi 

Medresesi 

40 İstanbul Kınık ma‘a 

Üzeyir 

Abdülhamid 150 

Manisalı 

Çelebi 

Medresesi 

40 İstanbul Ağros Sunullah 150 

Mehmed Ağa 40 Üsküdar Kürtün İbrahim 150 
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Medresesi 

Mehmed Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Safed Ahmed 150 

Mennan Ağa 

Medresesi 

40 Bursa Kürtün Osman 150 

Mimar Kemal 

Medresesi 

40 İstanbul Sis Şeyh 

Mehmed 

150 

Molla-i Atik 

Medresesi 

40 Bursa Karacaşehir Ali 150 

Molla Yegan 

Medresesi 

40 İstanbul Eğirdir Mehmed 150 

Molla Yegan 

Medresesi 

40 İstanbul Çarşamba-i 

Lazkiye 

Ömer 150 

Mustafa Ağa 

Medresesi 

40 İstanbul Danişmendli Veliüddin 150 

Oruç Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Yakup Bey 

Derbendi 

Abdullah 80 

Oruç Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Mamuriye Ahmed 150 

Osmaniye 

Medresesi 

  Cebele e’s-Seyyid 

Abdurrahim 

 

Pervane Bey 

Medresesi 

40 Bursa Siroz İbrahim 150 

Pınarbaşı 

Medresesi 

40 Bursa Danişmendli Mehmed 150 

Rükneddin 

Medresesi 

40 İstanbul Rize Ahmed 150 

Rükneddin 

Medresesi 

40 İstanbul Niksar Murtaza 150 

Said Efendi 

Medresesi 

40 İstanbul Finike Abdullah 150 

Sarıca Paşa 40  Bilecik Abdulbaki 150 
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Medresesi 

Sarıca Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Bozkır Ahmed 150 

Sarıca Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Cide Abdullah 150 

Saruhan 

Medresesi 

40 İstanbul Hemşin Mehmed 150 

Saruhan 

Medresesi 

40 İstanbul Peçin Mustafa 150 

Selim Ağa 

Medresesi 

40 İstanbul Turhal Hüseyin 130 

Selim Ağa 

Medresesi 

40  Rize Osman 150 

Selim Ağa 

Medresesi 

40 İstanbul Çemişgezek Mustafa 150 

Sinan Paşa 

Medresesi 

40 Bursa Satılmış Abdurrahim 130 

Siraciyye 

Medresesi 

40 Bursa Peçin Mustafa  150 

Siyavuş Ağa 

Medresesi 

40 İstanbul Adala Derviş 130 

Siyavuş Ağa 

Medresesi 

40  Darende Abdülhamid 150 

Suudiye 

Medresesi 

40 İstanbul Derkuş es-Seyyid 

Abdullah 

150 

Süheyl Bey 

Medresesi 

40 İstanbul Kızılhisar Mustafa 150 

Süleyman 

Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Dinek Keskini İbrahim 150 

Şah Melik 

Medresesi 

40 İstanbul Dazkırı Mehmed 150 



409 
 

Şerif Mahmud 

Medresesi 

40 Belirtilmemiş Kaşaklı Mustafa 150 

Şerif Mahmud 

Medresesi 

40 İstanbul Taşabad e’l-Hacc 

Mustafa 

150 

Şeyh Resmi 

Medresesi 

40 İstanbul İskefsir ma‘a 

Aybastı 

Mustafa 150 

Şeyh Resmi 

Medresesi 

40 İstanbul Söğüd  Hasan 150 

Şeyh Resmi 

Medresesi 

40 İstanbul Ökse Mehmed 130 

Şeyh Resmi 

Medresesi 

40 İstanbul Pazarsuyu   

Timuriyye 

Medresesi 

 Bursa Arpaz Mustafa 130 

Takkeci 

Üveys 

Medresesi 

40 İstanbul Sandıklı Feyzullah 200 

Timuriyye 

Medresesi 

 Bursa Feslegan-ı 

Göreme 

Abdülbaki 130 

Yahya Efendi 

Medresesi 

40 Beşiktaş Ağros Ali  

Yusuf Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Eğirdir Halil 150 

Yusuf Paşa 

Medresesi 

40 İstanbul Eğrigöz es-Seyyid 

Mehmed 

150 

Zülfikar Ağa 

Medresesi 

40 İstanbul Taşabad Mehmed 150 

…? Medresesi 40 İstanbul Mesuli Mehmed 150 

…?Medresesi …? …? Seyitgazi Mehmed 150 

…?Medresesi 40 Edirne Döğer Ali 150 

…?Paşa 

Medresesi 

40 Üsküdar Erbaz Ahmed 150 
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Ek-4: Yahya Efendi’nin Mührü 
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