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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti mahkemelerinde görülen davalar şer’iyye sicilleri ya da kadı sicilleri 

adı verilen defterlerde özenle tutulmuş ve korunmuştur. Şer’iyye sicilleri merkez-taşra arası 

yazışmaları, padişaha ve devlet görevlilerine ait belgeleri raporları muhtevasına aldığı gibi 

i’lâm, hüccet, vakfiye gibi kaza organlarının düzenlediği belge türlerini de kapsamaktadır. 

179 Numaralı Sivas Şerriye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirmesi çalışmamızda defter 

içerisinde yer alan belge türlerinin vekalet hücceti olduğu görülmüştür. 

Günümüzde tarihi araştırma yapacak olanlar için önemli bir kaynak görevi üstlenen 

kadı sicilleri oldukça ilgi görmektedir. Kayda alınan dava konuları ait olduğu dönemin sosyal-

iktisadi hayatından örnekler sunduğu gibi toplumsal sorunları, insanlar arası oluşan 

geçimsizlikleri gözler önüne sermesi açısından araştırmacılara fayda sağlamaktadır.  

 Hazırlanan bu çalışmanın birinci bölümünde söz konusu defter hakkında tanıtıcı ve 

açıklayıcı bilgiler verilmiş, ikinci bölümde sicilde yer alan vekalet hüccetlerinin konu tasnifi 

ve incelemesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde belgenin transkripsiyonu verilerek genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

 Çalışmam sırasında bana yol gösteren değerli hocam Prof. Dr. Ömer DEMİREL’e, 

manevi desteklerini üzerimden eksik etmeyen canım ailem ve değerli arkadaşım Feray 

YENER BIÇAKÇI’ya teşekkürü borç bilirim. 
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ÖZET 

Mahkemeler adaletin tecelli bulması adına kurulan ve her türlü davaların 

görülüp karara bağlandığı yerdir. Osmanlı Devleti’nde bu kimi zaman kadının evi 

kimi zaman cami olabilmekteydi. Davacı ve davalıların söz konusu davadaki söz 

haklarından sonra delil ve şahitlerin de dikkate alınmasıyla bir hükme bağlanmak 

suretiyle dava çözüme kavuşturulurdu. 

Osmanlı mahkemeleri kadı huzurunda gerçekleşmekte ve dava konuları 

özenle tutulmaktaydı. Bu dava kayıtlarının tutulması şer‘iyye sicilleri veya kadı 

sicilleri diye adlandırılan muhtevasında birçok belge türünü bulunduran defter 

türünün oluşmasını sağlamıştır. Şer‘iyye sicilleri içerisinde yer alan belge türleri 

arasında hüccet, i’lâm, tereke, ferman, berat, vakfiye vs. bulunmaktadır. 

179 Numaralı Sivas Şer‘iyye Sicili’nin incelendiği bu çalışmada söz konusu 

sicilde yer alan belgelerin vekalet hücceti olduğu tespit edilmiştir. Muhtelif konular 

içermekle birlikte miras, alacak-verecek, nikah en sık vekalet verilen konular 

olmuştur.  

Anahtar sözcükler: mahkeme, kadı sicilleri, hüccet, miras, alacak-verecek, 

nikah 
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ABSTRACT 

Courts is the place where justice is manifested and all kinds of cases are seen 

and decided. In the Ottoman Empire this was sometimes a judge’s house or a 

mosque. After the plaintiffs and defendants' right to speak in the case in question, the 

case was resolved by taking into account the evidence and witnesses. 

The Ottoman courts were held in the presence of the judge and the subjects of 

the proceedings were kept diligently. Keeping these case records led to the formation 

of a type of book that contained many types of documents in the socalled Sharia 

registers or judge registers. The types of documents included in the Sharia registers 

include: court documents, ilamâm, probate, edict, was released, and foundation 

papers. 

In this study in which the Sivas Şer‘iyye register numbered 179 was 

examined, it was found that the documents in the said register were the power of 

attorney. Although it contains various issues, inheritance, receivable and wedding 

were the most frequently given issues by proxy. 

Keywords: court, judge, registers, hüccet, inheritance, creditor, wedding 
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GİRİŞ 

Hemen her konunun dava olarak görülüp bir hükme bağlandığı yer olan 

mahkeme Arapça kökenli bir sözcük olup İslam’ın ilk devirlerinde babü’l-kadı, 

meclisü’l-kadı olarak ifade edilmiştir. İslam dünyasında ilk mahkemeler Hz. 

Muhammed ve halifeler döneminde meydana getirilirken İslam dünyasının 

liderliğinin Emevi ve Abbasilere geçmesiyle birlikte sistemli bir halde varlığını 

sürdürmeye devam etmiştir. 1 

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’ nın ilanından önce mahkemeler 

“meclis-i şer‘ ”, “mahfil-i şer‘ ”2 olarak da ifade edilen şer‘i mahkemeler, konsolos 

mahkemeleri ve cemaat mahkemeleri şeklinde ayrılmaktadır. 3 

Osmanlı Devleti’nde davaların görülmesi için özellikle bir bina inşa 

edilmemiş kadılar cami veya kendi evlerinde mahkeme kurmuşlardır. 1839 Tanzimat 

Fermanının hemen öncesi kadılık makamının önemini yitirmeye başlaması ve görev 

sayılarında azaltma neticesinde İstanbul kadısının makamını Bâb-ı Meşihât’ta yer 

alan boş odalara taşımak suretiyle İslam tarihinde ilk kez resmi bir mahkeme 

dairesinde dava görülmeye başlanmıştır.4 

Osmanlı Devleti mahkemelerinde görülen şer‘i ve hukuki her davanın 

kayıtlarının özenle tutulması şer‘iyye sicili adı verilen defter grubunun oluşmasını 

sağlamıştır. Şer‘iyyenin sözlük anlamı şeriatle ilgili olan, şeriata ait, ona uygun olan 

demektir.5 Sicil ise resmi belgelerin kaydedildiği kütük anlamına gelmektedir.6 

Şer‘iyye sicillerinin bilinen diğer isimleri kadı sicilleri, mahkeme sicilleri veya 

sicillât-ı şer‘iyye olup yerel tarih çalışmaları açısından temel bir kaynak vazifesi 

görmekte Osmanlı Devleti’nin aile, toplum ve hukuki yaşantılarına dokunabilmek 

adına vazgeçilecek türden bir kaynak değildir.7 

                                                           
1 Fahrettin Atar “ Mahkeme”, TDVİA, C.27, Ankara 2003, s.338. 
2 Mehmet Akif Aydın, “Osmanlı Devleti’nde Mahkeme”, DİA, C.27, Ankara 2003,  s.341.  
3 Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Tanzimat Döneminde Kadılık Kurumu ve Şer’i Mahkemelerde 
Düzenlemeler, İstanbul 2010, s.1. 
4 İlber Ortaylı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, İstanbul 2017, s. 68-69. 
5 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2017, s.1157. 
6 Devellioğlu, a.g.e. ,s.1110. 
7 Yunus Uğur, “Şer‘iyye Sicilleri” TDVİA, C.39, İstanbul 2010,  s.8. 
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Şer‘iyye sicillerinin biçimsel olarak dar ve uzun bir görünüme sahiptirler. 

Sayfa sayıları 10 ile 20 den 200-300 sayfa olabildiği gibi ortalaması hemen hemen 

100 sayfa kadardır. Bu defterlerin muhtevasında 400-500 kayıt yer almaktadır. 

Genellikle rik’a, ta’lik veya divani hat yazı karakteriyle yazılmıştır.8 

Şer‘iyye sicilleri bünyesinde hüccet, i‘lâm, vakfiye, salname, buyruldu, 

tezkire, ferman, berat, tereke gibi birçok belge türünü barındırmaktadır. Sicillerde yer 

alan her belge türünün kendine has bir yazı şekli ve kalıplaşmış formülleri 

bulunmaktadır. Bir vakfiye türü belgenin rükünleriyle hüccet türü belgenin rükünleri 

birbirinden farklıdır. 

                                                           
8 Uğur, a.g.m.,s.9. 
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1. BÖLÜM 

179 NUMARALI SİVAS ŞER‘İYYE SİCİLİNE GENEL BİR 

BAKIŞ 

 

Çalışmada yer alan 179 numaralı Sivas şer‘iyye sicili Hicri 1312-1321        

(m.1896-1905)  yılları arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir. Sicilin poz numarası 74 

olup defterin mikrofilm kaydı Sivas Ziyabey Kütüphanesi’nden temin edilmiştir. 141 

sayfa 153 belgeden oluşmaktadır. Defter yazı biçimi ta’liktir. Kimi sayfaların 

başında hangi sayfa olduğunu belirtmek adına sahife belgelerin başına da numro 

yazılmak suretiyle yanına rakamı yazılmıştır.    

Sicil genel olarak okunaklıdır. Silik olan bazı yerler olmakla birlikte siyah 

görünen okunamayan yerler de bulunmaktadır. Okunduğu halde emin olunamayan 

yerlerin yanına soru işareti (?)  konulmuştur. Silik olan kısımlar (----) , boşluklar (    )  

olarak belirlenmiştir. Ayın harfi (‘) , hemze ise (’)  şeklinde gösterilmiştir. 

Hüccet kelime anlamı olarak sened, delil, vesika anlamlarına gelmektedir. 

Aslen Arapça kökenli olan bu sözcük i’lâm adı verilen belge türünden hüküm 

içermemesi yönüyle ayrılmaktadır. Hüccetler Osmanlı mahkemelerinde iki tarafın 

anlaşmaya vardıklarının kadı tarafından onayının yer aldığı belgelerdir.9 Çoğulu 

hücec olan hüccetin konusunu hemen her türlü konu oluşturmaktadır. Hüccet 

çeşitlerinden bazıları evlenme, karşılıklı anlaşarak boşanma, alım-satım, vesayet, 

cinayet, gasp, vekalet vs.dir.10 

179 numaralı Sivas şer‘iyye sicilinde yer alan belge türü hüccet olmakla 

birlikte ihtiva ettiği belgeler bir hüccet çeşidi olan vekalet hüccetidir. Çalışmanın 

daha iyi anlaşılması adına konu tasniflerinin yer aldığı tablolar ile hüccetlerde yer 

                                                           
9 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) , Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 4. Baskı, Ankara 2018, s.350. 
10 Mustafa Oğuz, Ahmet Akgündüz, “Hüccet”, TDVİA, C.18, İstanbul 1998, s.446. 
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alan mahalleisimleri ve bireylerin kullandığı isim, lakap ve unvanlar tablo 

kullanılarak değerlendirmiştir. 

Birinin yerine iş görme yetkisine vekâlet, vekâleti veren kimseye müvekkil, 

yapılacak işe müvekkelün bih, vekâletin verildiği kimseye ise vekîl denilmektedir.11 

Vekâleti alan kimse her türlü konuda tıpkı müvekkil gibi tasarruf sahibi olup bu işi 

ücret karşılığı yapabilmektedir. Müvekkilin vekili azletme vekilin de istifa edebilme 

hakkı bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nde vekil tayininde Hanefi mezhebi 

imamlarından İmam Ebu Yusuf ve Muhammed’in vekil tayininde vekâletin kabul 

edilmesi için karşı tarafın isteği şartı aranmaması görüşü benimsenmiştir.12 

 

 

 

                                                           
11 Fehmi Yılmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2010, s. 682-683. 
12 Abdullah Demir, Medeni Yargılama Hukuku Osmanlı Mahkemesi, İstanbul, 2010, s.20.   
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2.BÖLÜM 

179 NUMARALI SİVAS ŞER‘İYYE SİCİLİ 

2.1.179 Numaralı Sivas Şer‘iyye Sicilinde Yer Alan Belgelerin 

Konularına Göre Tasnifi 

Tablo 1.179 Numaralı Sivas Şer‘iyye Sicilinde Yer Alan Belgelerin Konulara 

Göre Tasnifi 

1. Kısım 

SIRA KONU BELGE TÜRÜ ADET BELGE NUMARASI 

 

 

1 

 

 

Alacak 

 

 

Vekalet hücceti 

 

 

13 

[S.1/B.1],[S1/B.2],[S.3-4/B.6], 

[S.5/B.9],[S.7/B.15],[S.8/B.17], 

[S.11/B.24],[S.12/B.26],[S. 16/B.34], 

[S.25/B.52],[S.32/B.65], [S.41/B.52],  

[S.50/B.71] 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Umûmi 

 

 

 

 

 

 

 

Vekalet hücceti 

 

 

 

 

 

 

39 

[S.2/B3],[S.6/B.11],[S.6/B.12], 

[S.6/B.13],[S.7/B.14],[S.11/B.22], 

[S.16/B.35],[S.17/B.37], [S.18/B.40], 

[S.20/B.44],[S.22/B.46], 

[S.24/B.49],[S.25/B.51],[S.28/B.56], 

[S.29/B.59],[S.30/B.61],[S33/B.66], 

[S.34/B.68],[S.35/B.40], [S.37/B.44], 

[S.39/B.49],[S.43/B.56], 

[S.44-45/B.58],[S.47/B.65], 

[S.48/B.66],[S.50/70],[S.51/B.72], 

[S.52/B.75],[S.53/B.77],[S.54/B.78], 

[S.56/B.82],[S.56/B.83],[S.57/B.85], 

[S.58/B.88],[S.60/B.90],[S.60/B.91], 

[S.62/B.75],[S.63/B.97],[S.64/ B.98] 

    [S.2/B.4],[S.4/B.7],[S.9/B.18], 
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3 

 

 

 

Miras 

 

 

 

Vekalet hücceti 

 

 

 

22 

[S.11/B.23],[S.12-13/B.27], 

[S.14/B.30],[S.18/B.39], [S.31/B.62], 

[S.32/B.64],[S.36],[S.37/B.43], 

[S.38/B.46],[S.39/B.48],   

[S.39-40/B.50],[S.46/B.61], 

[S.48-49/B.68],[S.49/B.69], 

[S.53/B.76],[S.55/B.80], [S.56/B.84], 

[S.58],[S.59-60/B.89] 

 

4 

 

Mülk 

 

Vekalet hücceti 

 

8 

[S.3/B.5],[S.8/B.16],[S.22/B.45], 

[S.23-24/B.48],[S.29/B58], 

[S.47/B.64],[S.48/B.67],[S.61/B.92], 

 

 

 

5 

 

 

 

Tereke 

 

 

 

Vekalet hücceti 

 

 

 

14 

[S.4-5/B.8],[S.5/B.10],[S.6/B.11], 

[S.13-14/B.29],[S.15/B.32], 

[S.17/B.38],[S.19-20/B.43], 

[S.26/B.53],[S.27-28/B.56], 

[S.28/B.57],[S.31/B.63], 

[S.33-34/B.67],[S.57/B.86], 

[S.62/B.76] 

6 Nikah Vekalet hücceti 3 [S.9-10/B.19],[S.13/B.28], [S.21] 

7 Haciz Vekalet hücceti 1 [S.10/B.20] 

8 Nikah ve başlık Vekalet hücceti 2 [S.12/B.25],[S.21/B] 

9 Mülk satışı Vekalet hücceti 1 [S.14/B.31] 

10 Ta’lâk davası Vekalet hücceti 1 [S.15/B.33] 

11 Sınır ihlâli Vekalet hücceti 1 [S.17/ B.36] 

12 Arazi Vekalet hücceti 3 [S.19/B.41],[S.47/B.63], [S.55/B.81], 

13 Tevliyet Vekalet hücceti 4 [S.19/B.42],[S.36/B.42], 

[S.49/B.59],[S.40-41/B.51] 

14 Ta’lâk ve mihr Vekalet hücceti 2 [S.20], [S.43/B.57] 

15 Nafaka Vekalet hücceti 2 [S.23/B.47], [S.38/B.47] 

16 Evladiyyet ve 

tevliyet davası 

Vekalet hücceti 1 [S.24/B.50] 

17 Mihir veNafaka Vekalet hücceti 1 [S.26-27/B.54] 
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18 Bahçe yolu 

(sınır)  

Vekalet hücceti 1 [S.27/B.55] 

19 Veraset Vekalet hücceti 1 [S.44-45/B.60],  

20 Vakıf hasılatı Vekalet hücceti 2 [S.37-38/B.45], [S.41-42/B.53] 

21 Mühür Vekalet hücceti 1 [S.42/B.54] 

22 Aşar vergisi ve 

hasılatı 

Vekalet hücceti 1 [S.46/B.62] 

23 Kaçak duhân Vekalet hücceti 1 [S.51/B.73] 

 

2. Kısım 

SIRA KONU BELGE TÜRÜ ADET BELGE NUMARASI 

 

1 

 

Mülk 

 

Vekalet hücceti 

 

9 

[S.64/B.1],[S.65/B.2],[S.69/B.10], 

[S.69/B.11],[S.78/.B.26], 

[S.80-81/B.31],[S.109/B.85], 

[S.133/B.135],[S.137/B.142] 

 

2 

 

Nikah 

 

Vekalet hücceti 

 

5 

[S.65/B.3],[S.67/B.6], 

[S.67/B.7],[S.133/B.134], 

[S.136/B.141] 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Miras 

 

 

 

 

 

Vekalet hücceti 

 

 

 

 

 

31 

[S.65/B.4],[S.65/B.5],[S.71/B.14], 

[S.73/B.17],[S.73/B.18],[S.75], 

[S.77/B.25],[S.79/B.28],[S.81/B.32],

[S.86/B.42],[S.86/B.43],[S.87/B.44], 

[S.90/B.51],[S.92/B.57],[S.93/B.58],

[S.99/B.69],[S.100/B.71],  

[S.105-106/B.79],[S.106/B.80], 

[S.107/B.82],[S.108/B.83], 

[S.115/B.97],[S.118/B.103],   

[S.121-122/B.117],[S.124-B.116], 

[S.127/B.121],[S.129/B.124], 

[S.134/B.137],[S.136/B.140], 

[S.137/B.143],[S.141/B.152] 
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4 Değirmen Vekalet hücceti 2 [S.68/B.8],[S.116/B.99] 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Umumi 

 

 

 

 

 

Vekalet hücceti 

 

 

 

 

 

38 

[S.68/B.9],[S.71/B.13], 

[S.72/B.15],[S.72/B.16],[S.74/B.19], 

[S.76/B.22],[S.80/B.30],[S.82/B.34], 

[S.83/B.37],[S.83-84/38], 

[S.92/B.56],[S.94/B.60],[S.95/B.61],

[S.97/B.65],[S.102/B.73], 

[S.104/B.76],[S.104/B.77], 

[S.104/B.78],[S.106/B.81], 

[S.111/B.89],[S.111/B.90], 

[S.112/B.91],[S.113/B.93], 

[S.113/B.94],[S.117/B.102], 

[S.118/B.104],[S.125/B.117], 

[S.125/B.118],[S.127/B.120], 

[S.129/B.125],[S.130/B.126], 

[S.131/B.130],[S.132/B.131], 

[S.134/B.136],[S.135/B.139], 

[S.138/B.144],[S.139/147], 

[S.140/B.150] 

6 Tevliyet Vekalet hücceti 3 [S.70/B.12],[S.82/B.33], 

[S.120/B.108] 

 

 

7 

 

 

Tereke 

 

 

Vekalet hücceti 
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[S.75/B.21],[S.85/B.41],[S.87/B.45], 

[S.88/B.46],[S.99/B.68], 

[S.100/B.70],[S.109/B.86], 

[S.110/B.88],[S.124/B.115], 

[S.130/B.127] 

8 Alacak-

verecek 

Vekalet hücceti 5 [S.76/B.23],[S.77/B.24],[S.89], 

[S.91/B.54],[S.128/B.122] 

9 Menzil Vekalet hücceti 3 [S.78/B.27],[S.131-B.128], 

[S.135/B.138] 

10 At (kira)  Vekalet hücceti 1 [S.82/B.35] 

11 Muhasebe Vekalet hücceti 1 [S.85/B.40] 
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12 Başlık Vekalet hücceti 1 [S.88/B.47] 

13 Ta’lâk Vekalet hücceti 3 [S.89/B.48],[S.91/B.53], [S.96/B.63] 

14 Zina-Fuhşiyyât Vekalet hücceti 2 [S.94/B.59], [S.139/B.148] 

15 Zarar-ziyan Vekalet hücceti 1 [S.96/B.64] 

16 Miras-vasi Vekalet hücceti 1 [S.98/B.67] 

 

17 

 

Evlilik 

 

Vekalet hücceti 

5 [S.108/B.83],[S.119/B.106], 

[S.120/B.107],[S.133/B.134], 

[S.141/B.153] 

18 Merkeb Vekalet hücceti 1 [S.110/B.87] 

19 Vesayet-miras Vekalet hücceti 4 [S.112/B.92],[S.114/B.95], 

[S.121/B.109],[S.122/B.112] 

20 Tarla Vekalet hücceti 1 [S.115-116/B.98] 

21 Katl (cinayet)  Vekalet hücceti 1 [S.116/B.100] 

22 Evladiyyet ve 

evkaf 

Vekalet hücceti 1 [S.117/B.101] 

23 Altın ve eşya Vekalet hücceti 1 [S.119/B.105] 

24 Mehr,nafaka, 

eşya 

Vekalet hücceti 5 [S.121/B.110],[S.123/B.114], 

[S.131/B.129],[S.138/B.146], 

[S.141/B.151] 

25 Akâr (vakıf)  Vekalet hücceti 2 [S.126/B.119], [S.138/B.145] 

26 Camus sirkati Vekalet hücceti 1 [S.128/H.123] 

27 Eşya ve 

meblâğ 

Vekalet hücceti 1 [S.132/B.132] 

28 Haciz Vekalet hücceti 1 [S.132/B.133] 

29 A’şâr iltizâm Vekalet hücceti 1 [S.140/B.149] 

30 Sınır ihlali Vekalet hücceti 1 [S.97/B.66] 
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179 numaralı Sivas kadı sicili incelendiğinde görülmektedir ki defter 

içerisinde bulunan vekâlet hüccetlerinde en çok vekil tayin edilen umumi konular 

olduğu gibi akabinde tevliyet, tereke taksimi, miras, evlilik, boşanma, mülk satışı, 

alacak-verecek, kaçak duhan, değirmen, gibi sayıları umumi vekâlete göre daha az 

olan konular yer almaktadır. 

İki farklı tabloyla incelediğimiz kadı sicillerinin ilkinde vekâlet hüccetine 39 

adet umumi vekâlet konu olmuştur. 22 adet miras 13 adet alacak konulu vekâlet 

hüccetine rastlanmıştır. İkinci tabloda ise umumi vekâlet konulu hüccet sayısı 39 

iken miras konulu vekâlet hücceti 31 adet alacak konulu vekâlet hüccetlerinin sayısı 

ise 5 adettir. Bunların yanısıra sayıları fazla olmamakla birlikte haciz, arazi, zarar-

ziyan, duhan kaçakçılığı, ta’lâk davası, evlilik, mihr, başlık davası, sınır ihlali, mülk 

satışı konularıyla ilgili hazırlanan vekâlet hüccetleri yer almaktadır.  

Umumi vekâlet hüccetlerinde Sivas’ta Hacı Zahid Mahallesi’nde yaşamakta 

olan Delice oğlu Recep Efendi’nin kendisinin lehinde ve aleyhinde olmak üzere her 

konuda Nerses Efendi’yi vekîl tayin etmesi13,Üryani Müslim Mahallesi’nde 

yaşamakta olup Osmanlı Devleti’nin Ermeni vatandaşlarından İstanbullu oğlu Husiro 

veled-i Mınıhyar’ ın kendisi için karşılaşabileceği her türlü dava için Abdülkadir 

Efendi’ nin vekîl tayin edilmesi14 Şemsi Ferraş Mahallesi’nde yaşamakta olan 

Memiş Bey oğlu Hüseyin’in her türlü dava için Abdülkerim Mahallesi’nden Rifai 

şeyhinin yeğeni Abürrezzak bin Mustafa’ yı vekîl teyin etttiğini gösterir vekâlet 

hüccetidir.15 

 Osmanlı Devleti’nin Pirkinik karyesinde ikâmet etmekte bulunan Katolik 

vatandaşlarından Keşiş oğlu Mihayil’in Sivas-Amasya ve Sivas-Ma’mûretü’l-azîz 

vilayetleri arasında naklolunacak menzilhane (konaklama yerlerinin)  müteahhidi 

iken posta nezaretinden altmış bin küsur kuruş alacaklıyken vefat etmesi üzerine eşi, 

annesi ve çocuklarının kendilerine düşen hisselerini almak hususunda kendisi de 

Katolik olan Agobyan Kazar veled-i Agob Ağa’nın vekilliği miras konusuna dair 

hazırlanan güzel bir vekâlet örneğidir.16 

                                                           
13 SŞS 179, 2/3 
14 SŞS 179, 7/14 
15 SŞS 179, 104/76 
16 SŞS 179, 39-40/50 
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 Sivas’ın Kethüdâlı karyesinde ikâmet eden Kara Veli oğlu Mahmud Ağa’nın 

biraderi Mehmed Ağa’nın küçük kızı Şerife’nin kendisinden eşya, hayvan ve nakit 

alacağı iddiası üzerine konuyla ilgili İsmail Ağa’nın vekîl tayin edildiği 

görülmektedir.17Başka bir alacak konulu vekalet hüccetinde ise şöyle bir bilgi 

geçmektedir. Hacı Mehmed Mahallesi’nde ikâmet etmekte olan Mescidlioğlu 

İbrahim nikahlı eşi Mustafa kızı Emine’nin itaatkar bir eş olmadığı gibi eşyaları alıp 

baba evine götürüp kendisine vermekten imtina‘ eylemektedir. Bundan ötürü nikahlı 

koca Mescidlioğlu İbrahim konuyla Hafız Abdülkadir Efendi’yi vekil tayin 

etmiştir.18 

 Sivas Kal’a-i Atik Mahallesinde yaşamakta olan Adile Hanım belli bir mihrle 

Seyyid Efendi ile evlenmiştir. Adile Hanım’ın babasından kalan mirasına Osman 

Medhi Efendi haksız zapt etmesi üzerine eşi Seyyid Efendi’yi vekil göstermiş Osman 

Medhi Efendi ise Adile Hanım’ın hissesine el koyabilmek adına eşiyle talâk-ı selâse 

yoluyla boşanmış olduklarını arzuhal ile bildirmiştir. Adile Hanım durumun gerçek 

olmadığını, bunun iftira olduğunu ve bu şikayete önem verilmemesi için mahkemeye 

başvurmuştur.19 

 Zilkar Mahallesi sakinlerinden Yusuf Ağa oğlu Ahmed Ağa’nın Hacı 

Mehmed Mahallesinden Çaputzade Hafız Abdülkadir Efendi’nin huzurunda Kizir 

Ağasızade Hafız Ahmed Efendi’ye elinde bulunan bir atı beş mecidiye kira ile 

verdiğini fakat hayvanın telef olması üzerine değerinin ödenmesini talep ederek bu 

hususta Hafız Abdülkadir Efendi’nin vekil tayin edildiği vekâlet hüccetidir.20 

 Bir başka vekâlet örneğinde de bir re’s merkeb dava konusu olmuştur. Küçük 

Minare Mahallesi’nden Mustafa oğlu Kara Ali’nin mahkemede Hacı Mehmed 

Mahallesinden Çaputzade Hafız Abdülkadir Efendi huzurunda söylenilen Tutmaç 

karyesi sakinlerinden ve Ermeni milletinden Taşçıoğlu Etam Bey’in bir re’s merkeb 

hakkında açtığı davada Hafız Abdülkadir Efendi vekil tayin edildiği görülmektedir.21 

                                                           
17SŞS 179, 11/24 
18SŞS 179, 91/54 
19 SŞS 179, 20/43 
20 SŞS 179, 82/35 
21 SŞS 179, 110/87 
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 Tonos kazası Mirkesen karyesinde 7 Temmuz 1313 tarihinde vefat eden 

Ali’nin katili olan Çizmeci oğlu Osman ve yardımcısı durumundaki annesi Şerife’nin 

cinayet davasından dolayı Kamil Efendi’nin vekil tayin edildiği görülmektedir.22 

 Bunların yanı sıra vekâlet hüccetleri içerisinde arazi ve sınır ihlalinden 

kaynaklanan davalar da yer almaktadır. Demircilerardı Mahallesinden yaşamakta 

olan Mikail oğlu Abdurrahman ve Şems-i Ferraş Mahallesinden Hurdacı oğlu Bekir 

bin Mustafa tarifleriyle bilinen Hacı Veli oğlu kızının her birinin Bahtiyar Bostanı 

Mahallesi’nde Benlizade Ali Efendi’ nin ifadesiyle Tokat sancağı ve Yıldızeli 

kazasında söz konusu olan arazi müdahalesinden ötürü Ali Efendi vekil tayin 

edilmiştir.23 

 Aziziye kazası köylerinden Çamurlu köyünden Abdülmecid Efendi ve 

amcazadesi Musa beyzadenin her biri Üryani Müslim Mahallesinden Hazinedarzade 

Osman Efendi huzurunda ifade edilen söz konusu köyün otlağının yanında yer alan 

su gözesinden hayvanlarını sularken Kangal nahiyesine bağlı merkez köyde yaşayan 

Yakup Ağa, Kör Hoca ve Mevlüd Ağa aynı gözden hayvanların su içmesine fuzuli 

müdahale ettiğinden bunun son bulması adına açılacacak davalar hususunda Osman 

Efendi’nin vekil tayin edildiğini gösteren vekâlet hücceti defterde yer almaktadır..24 

 Haksız müdahalenin göze çarptığı bir örnek de Akdeğirmen Mahallesi 

sakinlerinden Molla Ahmed oğlunun Bahtiyar Bostanı Mahallesi’nde yaşamakta olan 

Benlizade Ali Efendi huzurunda ifade edilen değirmen için haksız iddia ve talepte 

bulunulması üzerine Ali Efendi’nin vekîlliği söz konusu olmuştur.25 

Haciz konulu vekâlet hüccetlerine örnek olarak Eskizade Halil Ağa ibn İsmail 

Ganem Mahallesi’nden Hamamcızade İsmail Ağa’nın huzurunda Kavak karyesinden 

Behlül oğlu İbrahim’in gözetiminde olan merasında otlaması için verilmiş olan 

bozkır renkli bir baş kısrak emaneten verildiği halde İbrahim’in kaza-i mezkûr 

müdürlüğü tarafından hacedilen mal ve hayvanları arasına bu kısrak da dahil edilmiş 

böylece haczedilmiştir. Bunun öğrenilmesi üzerine kısrağın İbrahim Efendi’ye ait 

                                                           
22 SŞS 179, 116/100 
23 SŞS 179, 97/66 
24 SŞS 179, 17/36 
25 SŞS 179, 68/8 
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olmadığının ortaya çıkarmak için açılacak davalar için İsmail Efendi vekil tayin 

edilmiştir.26 

Abadan Mahallesinde yaşamakta olan Kars muhacirlerinden Musgacı oğlu 

Derviş Ağa’nın ve Kunduracı Hasan Ağa’nın tarifleriyle bilinen Emine kızı Sultan’ın 

Derviş Ağa ile ta’lâk (boşanma) davasıyla ilgili Çarpıdanzade Mehmed Efendi vekîl 

tayin edilmek suretiyle mahkeme görülmüştür.27 

 Bir başka boşanma davasında ise Kösedere-i Zımmî Mahallesi sakinlerinden 

Peşkir Ağazade Mustafa Efendi’nin eşi Rukiyye’nin kendisinden ta’lâk, mihr, nafaka 

vs. davalar için Zilkar Mahallesi’nde ikamet etmekte olan Hacı Ali oğlu Osman’ın 

vekil tayin edilmiştir.28  

2.2. 179 Numaralı Sivas Şer‘iyye Sicilinde Yer Alan Hüccetlerin İncelenmesi 

2.2.1. Hüccetlerde Geçen Mahalle İsimleri 

Tablo 2. Mahalle İsimleri 

Müslim Gayrimüslim 

Abadan Mahallesi Ağca Bölge Mahallesi 

Ağca Bölge Mahallesi Akdeğirmen Mahallesi 

Akdeğirmen Mahallesi Alibaba Mahallesi 

Alibaba Mahallesi Bahtiyar Bostanı Mahallesi 

Bahtiyar Bostanı Mahallesi Baldırpazarı Mahallesi 

Baldırpazarı Mahallesi Bezirci Tarlası Mahallesi 

Cami-i Kebir Mahallesi Cami-i Kebir Mahallesi 

Çavuşbaşı Mahallesi Cedid-i Kebir Mahallesi 

Ece Mahallesi Ece Mahallesi 

                                                           
26 SŞS 179, 132/133 
27 SŞS 179, 15/33 
28 SŞS 179,  91/53 
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Ferhad Bostanı Mahallesi Ferhad Bostanı Mahallesi 

Ganem Mahallesi Gökçebostan Mahallesi 

Gökçebostan Mahallesi Hacı Zahid Mahallesi 

Gökhüsam Mahallesi Hoca İmam Mahallesi 

Gökmedrese Mahallesi Kal’a-i  Atik Mahallesi 

Hacı Mehmed Mahallesi Kayseri Kapısı Mahallesi 

Hacı Veli Mahallesi Keçibula Mahallesi 

Hacı Zahid Mahallesi Köhne Civan Mahallesi 

Hamamardı Mahallesi Kösedere-i  Zımmi Mahallesi 

Hamirkesen Mahallesi Kurt Mescidi Mahallesi 

Hoca Ali Çavuş Mahallesi Küçük Bengiler Mahallesi 

Hoca Hüsam Mahallesi Küçük Kenise Mahallesi 

Hoca İmam Mahallesi Küçük Minare Mahallesi 

İmaret Mahallesi Oğlan Çavuş Mahallesi 

Kabalı Mahallesi Osman Paşa Mahallesi 

Kal’a Ardı Mahallesi Örtülüpınar Mahallesi 

Kal’a-i Atik Mahallesi Pazar Mahallesi 

Kal’a-i Cedid Mahallesi Sarı Şeyh Mahallesi 

Kayırcık Mahallesi Şah Hüseyin Mahallesi 

Kayseri Kapısı Mahallesi Temürcülerardı Mahallesi 

Keçibula Mahallesi Tokmakkapı Mahallesi 
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Köhne Civan Mahallesi Üryani Müslim Mahallesi 

Kösedere-i Müslim Mahallesi Veled Bey Mahallesi 

Kösedere-i  Zımmî Mahallesi  

Kurt Mescidi Mahallesi  

Küçük Bengiler Mahallesi  

Küçük Minare Mahallesi  

Oğlan Çavuş Mahallesi  

Osman Paşa Mahallesi  

Paşabey Mahallesi  

Pazar Mahallesi  

Pulur Mahallesi  

Sarı Şeyh Mahallesi  

Sofu Himmet Mahallesi  

Şah Hüseyin Mahallesi  

Şems-i Ferraş Mahallesi  

Şeyh Çoban Mahallesi  

Temürcülerardı Mahallesi  

Üryani Müslim Mahallesi  

Veled Bey Mahalesi  

Yahya Bey Mahallesi  

Zilkar Mahallesi  
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 Mahalle birbirini tanıyan birbirlerinin davranışlarından nispeten sorumlu olan 

bireylerin birarada yaşadığı yerdir. Mahalle bir şehrin en küçük birimidir. Aynı 

mahallede yaşayan kimseler arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma, kültür 

alışverişi söz konusudur.29 Osmanlı şehir yapısında mahalleler fiziksel olarak 

bünyesinde cami veya mescit, hamam, çeşme ve sakinlerin evleri vs. 

bulundurmaktadır. 

 İncelediğimiz 179 numaralı Sivas Şer‘iyye Sicilinde yer alan vekalet 

hüccetlerinde Müslüman ve Gayrimüslimlerin farklı mahallelerde yaşadıkları gibi 

Ece Mahallesi30, Hacı Zahid Mahallesi31, Oğlan Çavuş Mahallesi32, Temürcülerardı 

Mahallesi33, Küçük Minare Mahallesi34’nde hem Müslüman hem Gayrimüslim 

kaydına rastlamaktayız.  

1895-1905 yılları arasındaki Sivas mahallelerinden büyük çoğunluğu birebir 

aynı ya da harf değişikliğiyle günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Alibaba 

Mahallesi, Küçük Minare Mahallesi, Akdeğirmen Mahallesi, Pulur Mahallesi. 

2.2.2. Hüccetlerde Geçen Kaza, Nahiye ve Köyler 

179 Numaralı Sivas Şer‘iyye sicili incelendiğinde Sivas il merkezine bağlı 

mahallelerin kayıtlarının yanısıra söz konusu şehrin kaza, nahiye ve köyleri yer 

almaktadır. Ma‘mûretü’l-azîz, Der-Saadet, Tokat, Kayseri bünyesindeki bazı yerlerin 

de isimleri belgelerde geçmektedir. 

 Belgelerde geçen bazı sancak, kaza, nahiye ve köy isimleri şöyledir: 

 Kangal nâhiyesi; Zımmîyan köyü 

 Ma‘mûretü’l-aziz Vilayeti; Malatya sancağı 

 Hafik kazası; Boğazkesen köyü 

 Mihr-i Vefâ nahiyesi; Borazıd köyü 

 Kangal nahiyesi; Karahisar-ı Cedide köyü 

                                                           
29 Ömer Demirel, Osmanlı Dönemi Sivas Şehri-Makaleler-, Sivas 2006, s.22. 
30SŞS 179, 2/4, 138/145 
31SŞS 179, 2/3, 69/11 
32SŞS 179, 56/83, 104/76 
33SŞS 179, 8/16, 47/64 
34SŞS 179, 1/2, 40/51 
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 Kangal nahiyesi; Kocakurt köyü 

 Hafik kazası; Günkese köyü 

 Hafik kazası; Mağara köyü 

 İlbeyli nahiyesi; Kahyalı köyü 

 Aziziye kazası; Çamurlu köyü 

 Sivas sancağı; Bünyân-ı Hamid kazası; Akemin köyü 

 Tokat sancağı; Zile kazası 

 Ma‘mûretü’l-aziz vilâyeti; Ekin kasabası 

 Ma‘mûretü’l-azîz vilâyeti; Dilli köyü 

 Yıldızeli kazası; Yeniyapan köyü 

 Manastır vilâyeti; Serfice sancağı 

 Edirne vilâyeti; Eskice sancağı 

 Hafik kazası; Kızıl Viran köyü 

 Yıldızeli kazası; Demirözü köyü 

 Sivas sancağı; Hafik kazası; Kesrik köyü 

 İlbeyli nahiyesi; Yaramış köyü 

 İlbeyli nahiyesi; Kethüdâlı köyü 

 Hafik kazası; Gerne köyü 

 Koçgiri kazası; Bezağıl köyü 

 Tonos kazası; Baltalar köyü 

 Hafik kazası; Görmeçli nahiyesi; Eldivas köyü 
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2.2.3. Hüccetlerde Geçen Kadın İsimleri 

Tablo 3. Kadın İsimleri 

Müslüman Kadın 

İsimleri  

Kaç Kez Geçtiği Gayrimüslim Kadın 

İsimleri 

Kaç Kez Geçtiği 

Adile 4 Agik(?)  2 

Ağca 1 Dartok(?)  1 

Akgül 1 Daruht(?)  1 

Aişe 9 Elmas(?) 2 

Anakız 1 Entaran(?) 1 

Aşkar 1 Enterâmen(?)  1 

Âtike 1 Ersane(?)  1 

Atiye 1 Ezin(?)  2 

Bası 1 Fındık(?)  1 

Behiye 1 Gadare(?) 1 

Cemile 1 Gadar Hâtûn(?)  1 

Döne 2 Gürüş(?)  1 

Dudu 8 Hursima Hâtûn(?)  2 

Emine 18 Kadem(?)  1 

Esma Hüsna 2 Karâne Hâtûn(?)  1 

Esme 1 Kersite(?)  1 

Fâtıma 6 Makrûhî(?)  1 

Gülizar  1 Manink(?)  1 
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Habibe 1 Marta(?)  5 

Hâce 1 Melek(?)  2 

Hafîde 1 Meryem(?)  3 

Hâlîme 1 Mıgır(?) 2 

Hâmiye Fatım  1 Nâzenîn(?)  1 

Havva 1 Nebriz(?)  1 

Hayriye   2 Nonoş(?)  1 

Huriye 1 Nonuş(?)  1 

Kezban 6 Neci Öşe(?)  1 

Kırmızı Gül 1 Ogayir(?)  4 

Medine 4 Öseki(?)  1 

Meryem(?)  2 Pirak(?)  1 

Mevlüde 4 Saykenuş(?)   1 

Mihri 1 Serpûhi(?)  1 

Münîre 1 Şofya Marta(?)  1 

Nâfi’a 4 Sohma Hâtûn(?)  1 

Nâile 1 Tereze/Terize/Teriz(?) 2 

Nazîfe 1 Tonya(?)  2 

Penbe 1 Totis(?)  1 

Râhile 1 Tutiş(?)  1 

Rakîbe 1 Topal Anâstasya(?)  1 
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Rukiye 2 Unike(?)  1 

Sabire 1 Üskûhi(?)  1 

Safiye 2 Vartanuş(?)  1 

Seher 1 Yakut(?)  1 

Sıddîka 1 Zazihi(?)  1 

Sufûte 1 Zümrüd(?)  

 

3 

Sultan 1   

Şehriban 2   

Şerîf Dudu 1   

Şerife 12   

Taliye 1   

Ümmü Gülsüm 2   

Zehra 4   

Zekiye 1   

Zelîha 4   

Zeynep 1   

Zübeyde 1   

 

 Toplum düzeninde kadın önemli bir role sahiptir. Osmanlı Devleti’nde vakıf 

kurucusu kadınların olduğu bilinmektedir. 14 Şevval 1314 tarihli vekalet hüccetinde 

Hoca Ali Çavuş Mahallesinde Yusuf Çavuş ve Kerim Çavuş ve Mir Mehmed ve 

Şehribân Hâtûn vakıflarının tevliyet davası hakkında vekil tayin edilen Hafız 

Abdülkadir Efendi’nin vekil tayin edildiği sonrasında vekaletten istifa ettiği 
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görülmektedir.35  5 Safer 1315 tarihli bir vekâlet hüccetinin konusunu ise Aişe Hatun 

vakıf hanesinin tevliyetinin uğradığı fuzuli müdahaleden ötürü davacının Hafız 

Abdülkadir Efendi’ yi vekîl ta’yin etmesi oluşturmaktadır.36 

 Hüccetlerde birçok kadın ismi yer almaktadır. 55 farklı Müslüman kadın 

ismine rastlanmıştır. Emine, Şerife, Aişe, Fatma, Kezban, Nafia, Zeliha, Medine, 

Adile, Zehra, Mevlüde en sık geçen isimlerdir. Kadın isimlerinden 5 tanesi iki 

isimden oluşmaktadır. Hace bir hüccette isim olarak yer alırken kimi hüccetlerde 

hemen isim öncesi gelmesi mezkûrenin hocalık yapıp yapmadığı sorusunu akla 

getirmektedir.37Zira 179 numaralı Sivas Şer‘iyye Sicili muhtevasında bulunan 120. 

sayfa 108 numaralı vekâlet hüccetinde Hâce Fâtıma bint-i Mehmed ifadesi geçmekte 

bu kimsenin İhramizade Ahmed Hamdi Efendi’ nin hanesinde misafir olarak 

bulunduğu kaydolunmaktadır. 

 Gayrimüslim kadın isimleri içerisinde Marta(?)(5), Ogayir(?)(4), 

Meryem(?)(3), Zümrüd(?)(3)  en sık geçen isimler olup 45 farklı isme rastlanmıştır. 

Hüccetlerde gayrimüslim isimler arasında çift isim bulunmamaktadır. Meryem(?)  

ismine gayrimüslimler içerisinde 3 kez rastlanırken, Müslüman kadın isimleri 

içerisinde 2 kez yer aldığı görülmektedir. Zümrüd(?), Elmas(?), Melek(?) ve 

Yakut(?) gibi isimlerin günümüzde Müslim ve Gayrimüslimlerin kullandığı 

görülmektedir. 

 

 

                                                           
35SŞS 179, 19/42 
36SŞS 179, 82/33 
37SŞS 179, 37/43, 115/97, 120/108 
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2.2.4. Hüccetlerde Geçen Müslüman Erkek İsimleri 

Tablo 4. Müslüman Erkek İsimleri 

Abdi Ebubekir İlyas Mehmed Ziver Salim 

Abdullah Edhem İmam Memük Seyf Mehmed 

Abdurrahman Emin İsmail Mevlüd Seyyid 

Mehmed 

Abdülaziz Emir Çelebi İzzet Mihrali Sırrı 

Abdülkadir Eşref İzzet Hasan Muammer Süleyman 

Abdülmecid Eyyüb Kadir Muharrem Süleyman 

Salim 

Abdürrezzak Fâik Kasım Muhyiddin Sürmeli 

Abdülvehhab Fazlı Kerim Murtaza Şahabeddin 

Ahmed Feyzullah Lütfullah Musa Şemseddin 

Ahmed Rıf‘at Hâdi Mahmud Mustafa Şefik 

Akif Hakkı Hacı 

Ahmed 

Maksud Mustafa 

Nazım 

Şevket 

Alaeddin Halid Mecid Müslim Şevki 

Ali Hâlid Cevdet Meded 

 

Namık Şükrü 

Ali Can Halil Mehdi Numan Tâceddin 

Arslan Hamza Mehmed Nuri Tayyib Efendi 

Ataullah Hasan Mehmed Ali Osman Tevfik 
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Avni Hatip Ağa Mehmed 

Derviş 

Osman Nuri 

 

Vehhab 

Aziz Hayrullah Mehmed 

Hamdi 

Ömer 

 

Veli 

Bahaeddin Hızır Mehmed 

Kamil 

Ömer Nur Veli Mehmed 

Bedri Hilmi Mehmed 

Karat 

 

Rahmi Veliyyüddin 

Bekir Himmet Mehmed 

Nazif 

Raif Yahya 

Besim Hüsameddin Mehmed 
Necip 

Rami 

 

Yemen 

Bilo Hüseyin Mehmed Nuri Râşid 
 

Yusuf 

Celal Hüseyin Can Mehmed 
Ragıp 

Recep Zaim 

 
Cemâleddin Hüseyin Sami Mehmed 

Reşid 
Rüstem Zekeriya 

Cevad Hüsnü Mehmed 
Rüşdi 

Rıfat Zîver 

Cevdet İbrahim Mehmed 
Rüstem 

Saadettin Ziyâeddin 

 
Cuma İbrahim 

Edhem 
Mehmet Sâbit Sâid Ziya 

Deniz İbiş Mehmed 
Seyyid 

Sabri  

Derviş İdris Mehmed Şerif Salih  
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2.2.5. Hüccetlerde Geçen Gayrimüslim Erkek İsimleri 

Tablo 5.Gayrimüslim Erkek İsimleri 

Abraham? Ekinli 

Sebilyan? 

Kasman? Mınıhyar? Setik? 

Agob? Eliga? Kazar? Mihail? Setrek? 

Ağapir/ Agabir? Emir? Kemüş? Mirical? Sinan? 

Ağyar? Entas? Keşiş? Miyak? Şahin? 

Ahron/ Ahiron? Enteran? Kevkeb? Mizad? Şamilyan 

Ohans? 

Aleksan? Erak? Kirih? Muz? Tanger? 

Aram? Erakim? Kirkor? Nazri? Tarus?  

Arminak? Esadır/ Esadur? Kirob? Nekrim? Tomas? 

Artin? Estepan? Kirokos? Nerses? Tonya(?) ? 

Artur? Etam? Kiylos? Netkerem? Totis(?) ? 

Asar? Evans? Kiyork? Nikogus? Tırtâd? 

Atanus? Evdak? Kiyoyork? Nişan? Uyunet? 

Avdis? Fibril? Koçik? Ogan? Yagya? 

Ayranos? Firadoryan? Kostaki? Ogayir? Zeyrek? 

Babek? Frederih? Kuşcu? Ohans? Zile? 

Babos?  Guyunet Lazar? Öseb?  

Bagos/Pagos? Hacik? Lodin? Öskehan?  

Bahadır? Haçar? Mağdisi? Pablos?  
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Bakliyan/ 

Bakkalyan? 

Haysa? Manusikez 

Nişan? 

Pakradon?  

Bedik? Hempusir? Mardiros? Papas?  

Bogos? Husiro? Markar? Poladyon?  

Burcan? İbran? Markos? Rebab?  

Curtan? İsa? Maskar? Saçak?  

Çani? İskender? Matos? Sahak?  

Çatlı? İşrayel? Mecnun? Sanos?  

Dahân? Kalost? Melkön? Serabyon?  

Dartan? Kapik? Mendis 

Kigork? 

Seripdar?  

David? Kapril? Mesak? Serkes?  

Dekan? Karabet? Mesik? Sermebıyık?  

Dülger? Karagöz? Mezmerikyan 

Nazariyet? 

Serob?  

Edip? Kasab? Mıgırdıç? Serpûhi?  

 

179 numaralı Şer’iyye Sicili Defteri’nde geçen Müslim ve Gayrimüslim 

isimleri ayrı ayrı tablolaştırılmaya çalışılmıştır. Belgelerde genellikle Müslüman 

isimlerinde Ali, Mehmet, Ahmed, Bekir, Süleyman ve Veli isimleri geçmektedir. Çift 

isim sahibi kimselerin de olduğu görülmektedir. Mehmed Nazif 38, Hüseyin Sami39, 

Receb Bahri40, Süleyman Salim41, Hâlid Cevdet42.  

                                                           
38SŞS 179,  3/6 
39SŞS 179, 11/23 
40SŞS 179, 55/80 
41SŞS 179, 55/80 
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Bu kimselerin dışında dikkat çeken diğer bir konu iki isim taşıyan 

Müslümanların genel olarak Mehmed ismiyle bir başka ismin yan yana konulduğu 

isimlere sahip olmalarıdır. Muhtemel ki bunda dinin etkisi bulunmaktadır. Örneğin 

Mehmed Nazif, Mehmed Necip, Mehmed Ali, Mehmed Şerif, Mehmed Ragıb vs. 

Dinin isim üzerinde etkisi yalnızca Mehmed ismiyle sınırlı kalmamış isimler 

arasında Osman, Ali, Mahmud, Hasan, Hüseyin Abdullah da yer almıştır. 

İncelenen defterde yer alan gayrimüslim isimleri ise çeşitli olup bunlar 

içerisinde en çok rastlanılan isimler Agob, Mıgırdıç, Ohans, Nerses, Markos, Kiyork, 

Karabet, Artin ve Kapril olmakla birlikte isimler genel itibariyle tek isim olarak 

belirlenmiş varsa lakap veya meslek grupları isimlerin yanına gelmiştir. Gayrimüslim 

isimlerinde de Müslümanlarda olduğu gibi dini isimlerin tercih edildiği olmuştur: 

Abraham ve İsa isimlerinde görüldüğü gibi. Sinan, Şahin, Mecnun, İskender, Edip 

isimlerinin ise defterde geçen belgelerde olmasa dahi Müslüman kesimin tercih ettiği 

isimler arasında olduğu bilinmektedir. 

Sicildeki vekalet hücceti içerisinde yer alan gayrimüslim isimleri çeşitli olup 

bunlar içerisinde en çok rastlanılan isimler Agob43, Mıgırdıç44, Ohans45, Nerses,46 

Markos47, Kiyork48, Karabet49, Artin50 ve Kapril51 olmakla birlikte isimler genel 

itibariyle tek isim olarak belirlenmiş varsa lakap veya meslek grupları isimlerin 

yanına gelmiştir: Demirci Markos52, hekîm Makar53. Gayrimüslim isimlerinde de 

Müslümanlarda olduğu gibi dini isimlerin tercih edildiği olmuştur: Abraham ve İsa 

isimlerinde görüldüğü gibi. Sinan, Şahin, Mecnun, İskender, Edip isimlerinin ise 

defterde geçen belgelerde olmasa dahi Müslüman kesimin tercih ettiği isimler 

arasında olduğu bilinmektedir. 

                                                                                                                                                                     
42SŞS 179, 134/137 
43SŞS 179, 1/1 
44SŞS 179, 1/2 
45SŞS 179, 121/109 
46SŞS 179, 2/3 
47SŞS 179, 54/78 
48SŞS 179, 5/9 
49SŞS 179, 112/92 
50SŞS 179, 114/95 
51SŞS 179, 45/60 
52SŞS 179, 28/57 
53SŞS 179, 134/136 
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2.2.6. Hüccetlerde Geçen Lakap ve Unvanlar 

İnsanlar hemen her devirde isimlerin yanısıra çevrelerinin kendilerine 

yakıştırdıkları lakapları kullanagelmiştir.Lakaplar kimi zaman fiziksel 

özelliklerindeki eksiklik ya da fazlalık durumuyken kimi zaman memleketleri kimi 

zaman sahip oldukları aile veya icra ettikleri meslek kollarından aldıkları 

görülmektedir.  

Belgede geçen kimselerin isim, lakap ve unvanlarına baktığımızda sosyal 

yaşamlarına dair izler bulmak mümkün olacaktır.Meslekler, aile-baba isimleri, 

fiziksel görünüm, askeri veya dini zümreye olan mensubiyet durumu, memleketleri 

gibi birçok durum gerek Müslüman gerekse Gayrimüslim tebaanın isim, lakap veya 

unvanını belirleyici rol üstlenmiştir.   

Müslümanların kullandığı isim, unvan ve lakaplar için örnek olarak Kara 

Mehmed54, Kel Ömer55, Deliceoğlu Receb Efendi56, Kürt Mustafa57, Abdullah 

Usta58, Tatar Ahmed Ağa59, Taşcızâde Muharrem Efendi60, Hazînedârzâde Osman 

Efendi61 gösterilebilir. 

Es-Seyyid-Seyyid ve El-hac-Hacı, ağa, efendi unvanlarını Müslüman kesimin 

sıklıkla kullandığını söylemek mümkündür. Es-Seyyid yahut seyyid Hazreti 

Muhammed’in torunu Hz.Hüseyin’in soyundan gelen kimseler için kullanılmakta 

olup defterde yer alan hüccetler içerisinde Küçük Minare Mahallesi eşrafından Eş-

Şeyh Ahmed Efendi’nin babasının Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin62, Hacı Mehmed 

Mahallesi eşrafından Hocazâde Mehmed Rahmi Efendi’nin babası Es-Seyyid El-Hâc 

Hilmi Efendi’nin63 Peygamber soyundan mı geldiği yoksa yöneticilik vasfından 

dolayı mı Es-Seyyid unvanı aldıkları bilinmemektedir.  

                                                           
54SŞS 179, 1/1 
55SŞS 179, 129/124 
56SŞS 179, 2/3 
57SŞS 179, 9/19 
58SŞS 179, 124/116 
59SŞS 179, 126/119 
60SŞS 179, 16/34 
61SŞS 179, 17/36 
62SŞS 179, 46/63 
63SŞS 179, 140/150 
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Sivas Kenanzadeler, Mütevellîzâde, İhramizade, Hatibzadeler, Hızıroğulları, 

Zaralızadeler gibi vekalet hüccetlerinde yer alan bu aile adlarının aynı zamanda 

Sivas’ ın önde gelen ailelerinin isimleri olduğu görülür. Ayan bir bölgenin, bir şehrin 

ileri gelen kimseleri için verilen isimdir. İmam, hatib gibi ulemadan kimseler, 

deneyim sahibi yaşça büyük olan esnaflar, zengin tüccarlar bu ayan grupları 

içerisindedir. 16. yüzyıldan itibaren meydana gelen idari düzensizlik ayan sınıfının 

ehemmiyet kazanmasına sebep olmuştur. 64 

Bir bölgede ileri gelen ailelerin yapısal özellikleri ekonomik durumlarının iyi 

olması, halk tarafından değer atfedilmesi, önemli idari görevlere getirilerek bu 

görevlerin aynı ailede devam etmesi, faydalı eserler yapmaları ve vakıf, kütüphane, 

han gibi halkın sosyal ve dini yaşamlarına katkı sağlayan tesisler kurmaları 

gösterilebilir.6519. yüzyılda Sivas’ın ileri gelen ailelerinden Zaralızadeler, 

Hatibzâdeler, İcarecizadeler, Tirkeşzade, İmamzadeler, Deliceoğlu, Çaputzade, 

Kazzazzade, Hazinedarzade, Çarpıdanzade, Sarıhatibzade, Nasuhizade, Taşcızade, 

Debbağzade, Benlioğlu, Fertellizadelerin varlığından bahsetmek mümkün olacaktır. 

 Sivas’ın Gayrimüslim tebası içinde ileri gelen aileler arasında Karabacakoğlu, 

Anlamazoğulları, Rebaboğlu, Tüfenkcioğlu, Çatlıoğlu, Kazaroğlu, Cebecioğlu, 

Sırmabıyıkoğlu, Karakızoğlu, Kasmanoğlu, Dekanoğlu, Kapikoğulları, Zemherioğlu 

yer almaktadır. 

179 numaralı kadı sicillerinde 3 aded Rum milletine ait vekâlet hücceti 

kayıtları yer almaktadır. Ermeni milletine ait 98 aded vekâlet hücceti yer almaktadır.  

                                                           
64 Muhammed Aydın, Sivas’ta Âyan Aileleri 1740-1850, Sivas 2015, s. 27-28. 
65 Aydın,  a.g.e., s.45. 
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2.2.7. Hüccetlerde Geçen Müslümanların Kullandığı Lakap ve Unvanlar 

Tablo 6.Müslümanların Kullandığı Lakap ve Unvanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aile-Baba Adı 

Deliceoğlu,Hızıroğuları,Gökbekiroğlu,Kulağıdüşükoğlu, 

Şirvanizade,Vanizade,Yahşizade,Hurdacıoğlu,Mütevellîzâde, 

Çaputzâde/Çaputoğlu,Hazînedârzâde,Zordarzâde,Alidedezâde, 

BüyükMehmedzâde, Ramizâde, Şemseddinzâde,Darıcızâde, 

Kazzazzâde,Hatibzâde,Çarpıdanzâde,SürekçiAttarzâde, 

Musgacıoğlu,Benlizade,Fesibüyükoğlu,Çebizâde,Mîrzezâde, 

Taşcızâde,Debbağzâde,Beşikcizade,Babanzade,Korkutluoğlu,Nasu

hizade,Efendizade,Kavaklıoğlu,Celalbabazade,Benlizade, 

İhrâmizade,Dayızade,Hazinedarzade,Keçelioğlu,Sarıhatipzade, 

Kazaroğlu,Kırklıoğlu,Hamamcızade,Mirazoğlu,Başvelizade,Tanti, 

İlyaszade,Paşazade,Keşlioğlu,Hocazade,Çakmıcazede,Kenanzade, 

Jurnalzade,Purutcuoğlu,Tahıllıoğlu,Buderaoğlu(?),Alaybeyizade,

Odyakmaz,Zenbilcizade,Körzade,İcarecizade,İlferzade, 

Kuskuntutmazzade,Harapçızade,Haydarizade,Çoşkunzade, 

Tirkeşzade,Delicezade,Keçelizade,Karahisarizade,Ferhatzade, 

İmamzade,Kanberoğlu,Sarıcazade,Donmazoğlu,Eskizade, 

Valizade,Kahvecizade,Divarcıoğlu,Fertellizade,Gırgıroğlu,Tahir 

Efendizade,Mumcuzade,Yunuszade,Karacazade,Töridizade, 

Penyecizade,Karamollaoğlu,Kayalıoğlu,Hancızade, 

Tokuşağasızade,Cenklizade,Kizirzade,Dervişzade,Nazırzade, 

Torunzade,İsazade,Emir Çelebizade,Mağaloğolları, 

Karlızade,Müstecaboğlu,Peşkir Ağazade,Peşkiroğlu,Lezkizade, 

Örgüçlü,Sülük/SelükPaşaoğlu,Köroğlu,Emirzade Hanlı, 

Karagözoğlu,Gebeşoğlu,Külhaşzade,Eşrefağazade,Kavaklızade, 

Kavukçuoğlu,Kelücoğlu/Kellecioğlu(?)  

 

Askeri 

Ağa, Efendi, Paşa, Mîr, Çavuş, Dizdarzade, Binbaşı, Dahiliye 

kolağası, Jandarma kumandanı, Onbaşı, Seyf, Beşe, Miralay,  

Kaltakçıbaşı, Alay emini, Yüzbaşızade, Vanîoğlu, Halluzade, 
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Karlangoçoğlu 

Dinî Hafız,Hacı,Molla,El-Hac,Hoca,Derviş,Eş-şeyh,Şeyh,Müezzin, 

Es-Seyyid,İmam 

Fizikî Görünümü Kara,Küçük,Çil,Kel,Kör,Deli,Uzun,Koca,Siyah,Kısır,Kırık, 

Sağır,Çapkın,Kirli,Genç,Geyik,Köse,Topal 

 

 

Memleket 

Gürcü,Eflâkî,Kürt,Çerkez,Şarkışlalızâde,Varnalı,Adıslıoğulları, 

Tatar,Ağnevidli,Şarkışla,Aluçlu,Muhacir,Karadağlıoğlu, 

KaramerikKaryeli,Tokatlı,Karahisari,Zaralızade,Poşalızade, 

Erzincanlızade,Tekkelioğlu,Acem,Tunuslu,Erzurumî, 

Fadlumluzade,Arap,Sivasîzade,Karayünlüzade,İliklioğlu, 

Mescidlioğlu,Sivaslıoğlu,Abaza,Nevruzluoğlu,Çallılıoğlu, 

Karapınarlıoğlu,Darendeli 

 

 

 

 

Meslekî 

Muhtar,Kunduracı,Kazzaz,Zaptiye neferâtı,Emin kethüdası,Saatçi, 

Cambaz,Usta,Çoban,Tesbihçi,Arabacı,Kunduracı, 

Tüfenkcioğlu,Kadı,Başkatip,Kuyumcu,Çıbıkçı, , 

AlayKatibi,Çukadaroğlu,Müfti,BelediKatibi,Topçu,Ustabaşı, 

Börekçi,Bakırcı,Oturakçı,Çerikçioğlu,Sancaktar,Çarıkçıoğlu, -

Tabibkolağası,Kavasbaşı,Sarraç,Hattatzade,Demirci,Debbâğ,Çizm

ecioğlu,Penyecioğlu,Hurdacı,Mescioğlu,Mal müdürü 

Bostancı, Baytarmüfettişi, Maiyet Memuru 
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2.2.8. Hüccetlerde Geçen Gayrimüslimlerin Kullandığı Lakap ve 

Unvanlar 

Tablo 7. Gayri Müslümlerin Kullandığı Lakap ve Unvanlar  

 

 

 

 

Aile-Baba Adı 

Kirkiroğlu,Serabyon,Rebaboğlu,Sanosoğlu,Markaroğlu, 

Lalelioğlu,Keşişoğlu,Sülükoğlu,Cebecioğlu,Türtanoğlu, 

Zeyrekoğlu,Habeşoğlu,Eşbaboğlu,Kaynakoğlu,Pitooğlu,Potoğlu, 

Şahinoğlu,Kasmanoğlu,Kuzucuoğlu,Aycıoğlu,Dartanoğlu, 

Babasoğlu,Sırmabıyıkoğlu,Kapikoğulları,Kabrisoğlu, 

Anlamazoğulları,Sinanoğlu,Kaskanoğlu,Kirtogoğlu,Çatlıoğlu, 

Karabacakoğlu,Camköşoğlu,Asaroğlu,Fotioğlu,Havikoğlu, 

Papusoğlu,Kazaroğlu,Eltonoğlu,Dideyanoğlu,Karakızoğlu, 

Burcanoğlu,Ekinliahiroğlu,Zemherioğlu,Pisikoğlu,Dekanoğlu, 

Bekmezoğlu,Seribdar 

Fiziki Kara,Karagöz 

Meslekî Kirişci,Bakkalyan,Cevgancı,Demirci,Boyacı,Kasap,Abacı, 

Kayıkyan,Canbaz,Tandırcı,Dülger,Kuşcu,Odacıyan,Çilingir, 

Tabip,Taşcı,Yüzbaşı,Kürkçü,Odabaşıoğlu,Nalbantoğlu,Mumcu, 

Kelleci,Devecioğlu,Perdeci,Hekim,Terzi,Çamaşırcı 

Memleket İstanbulluoğlu,Karslıoğlu,Mısıroğlu,Acem oğlu,Misâkzadeli 

 

 Yapılan çalışmada Gayrimüslim tebaanın kullanılan unvan ve lakaplarının 

kişilerin memleketleri, meslekleri, fiziksel özellikleri doğrultusunda meydana 

geldikleri söylenebillir. Bu hususta İstanbullu oğlu Husirof66, Perdeci Bedus67, 

Karagöz oğlu Nişan68,  Kürkçüoğlu David69 Acem oğlu Haçadır70, Kara Mihayil 

oğlu Mihayil71 örnek olarak verilebilir. 

                                                           
66SŞS 179, 7/14 
67SŞS 179, 118/103 
68SŞS 179, 107/82 
69SŞS 179, 87/44 
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70SŞS 179, 22/45 
71SŞS 179, 5/9 
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3. BÖLÜM 

179 NUMARALI SİVAS ŞER’İYYE SİCİLİNİN 

TRANSKRİPSİYONU 

Sahife 1 

Numro 1 

Kangal nâhiyesi kurâsından Zimmiyân karyesi ahâlîsinden ve şahsı Kösedere-

i Müslim Mahallesi’nden Kara Mehmed oğlu Süleyman bin Mehmed bin Süleyman 

ve karye-i merkûme ahâlîsinden diğer Süleyman bin İsmail bin Ali nâm kimesneler 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Küçük Mehmed bin İbrahim bin Mehmed nâm kimesne 

meclis-i şer‘de an-asl Gürün Kazası’ndan olup Sivas’ın Sarı Şeyh Mahallesi’nde 

mütemekkin Kirkir oğlu Tarus veled-i Agob nâm şahsı mahzarında takrîr-i kelâm 

edüb karye-i merkûmede vâki‘ bir taraftan Ali oğlu bâlî tarlası bir taraftan Ali oğlu 

Cuma hânesi bir taraftan bostânlık ve taraf-ı râbi‘-i tarîk-i âmm ile mahdûd altı göz 

oda ve ahır ve bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb hâne ile karye-i merkûmede kâin 

ma‘lumu’l hudûd ve’l-kıtaât dokuz kıt‘a tarla ve bir mikdâr çayırlık ve bir harman 

mevki‘ işbu tarihten üç sene evveline kadar karye-i merkûme ahâlîlerinden Hasan 

Ağa oğlu İbrahim ve Ali’den her birinin yedlerinde müştereken mâlları olduğu hâlde 

hâne ve çayırlık ve harman mevki‘ ve tarlalardan her birini bana mahzar-ı şühûdda 

seksen iki aded lira-yı Osmanî bedelinde bey‘ ü temlîk ve teslîm edüb meblağ-ı 

mezkûru dahi mahzar-ı şühûdda yedimden tamâmen ahz ü kabz eylediği gibi ben 

dahi ber-vech-i muharrer temellük ve tesellüm ve kabûl edüp mezkûr tarlaları 

mezkûr üç sene zarfında bilâ-nizâ‘ zer‘ u isti’mâl ve hâne-i mezkûrede dahi 

kendimin bilâ nizâ‘ üç sene ikâmet ve tasarruf ve çayırlık ve harman mevki‘ ne dahi 

kezâ bilâ-nizâ‘ vaz‘-ı yed ederek imrâr-ı vakt ederken bundan on gün mukaddem 

merkûmân-ı mezkûr “tarlalar ve hâne ve çayırlık benimdir” diyerek fuzûlî müdâhâle 

ve taarruz eylemekte olduklarından merkûmânın vâki‘ olan müdâhâle-i 

fuzûlîyyelerinin men’ ini taleb ile hem-şîrem Sabire’nin pederimizin mîrâsı hakkında 

eylediği da‘vâ hakkında bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve temyîzen ve 

tashîhân taleb ve da’vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi 
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imzâsıyla rehnümâları ve levâih takdîmine ve teblîg u tebellüga ve hacz ve fekk-i 

hacze ve redd-i a‘zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâm ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘-i 

icrâ’ ya vaz‘a ve ikame-i şühûd ve istimâ‘  na ve tahlîf ü istihlâfa ve lede’l-iktizâ sulh 

u ibrâya ve âherini tevkîl ü azle vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımdan merkûm Tarus Ağa’ yı vekîl ve nâib nâsb eyledim dedikde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği gibi merkûm Mehmed’in şahsını ta‘rîf 

eylediğimizi tasdîkan işbu mahâlli temhîr eyledik.  

1317 

Kösedere-i  Müslim Mahallesi’nden  

Mühür 

Karye-i merkûme sâkinlerinden İsmail oğlu 

Mühür 

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

Numro 2  

Medine-i Sivas mahallâtından Küçük Minare Mahallesi sâkinlerinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Bakliyan Sinan Ağa ve li-ebeveyn er 

karındaşı ve Serabyon veled-i Artin Ağa veled-i Esadur nâm kimesnelerden her biri 

meclis-i şer‘de ikrâr-ı tâmm edüb Ma‘mûretü’l-azîz vilâyeti dâhilinde Mâlatya 

sancağında ikâmet ve umûr-u ticâret ile meşgul iken çend mâh mukaddem fevt olan 

Kayseriyyeli ve Mıgırdıç oğlu Mıgırdıç ve Pakradon Ağalar oraca muallim-i güzerân 

ve komisyoncumuz bulunduğundan bu bâbda kâffe-i defterimizle bize âid bi’l-cümle 

emvâl-i menkule ve ticâriyyesini gerek müteveffâ-yı merkûmun vereselerinden ve 

gerek eşhâs-ı sâir taraf taleb ve da‘vâ ahz u kabza ve muhâsebât-ı lâzımemizin 

verese-i merkûmlarına rü’yet u tesviyesine ve bize âid olup hükûmet-i seniyye 

ma‘rifetiyle oraca taht-ı temhîr ve muhâfazaya müzeyyen emvâl ve eşyâmızın ahz u 

istirdâdına ve müteveffâ-yı merkûmûnun vereseleri ile gerek livâ-yı mezkûr ve 

gerekse buna tâbi‘ kazâ ve nâhiye ve kurâ ahâlîleri ve livâ-yı mezkûrca olan umûr-i 

ticâriyyemizden mütevellîd olarak sâir vilâyât livâ ve kurâ ahâlîleri miyânemizde 

zuhûra gelecek münâzaa‘lardan dolayı leh ve aleyhimizde ikame edilmiş ve edilecek 

kâffe-i da‘vâ-yı şer‘iyye ve hukuk ve ticâret ve cezâiyyede de müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten i‘tirâzen iâdeten istînâfen ve temyîzen ve gıyâben 
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muhâkeme ve muhâsamaya lüzûm görülecek ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve 

levâih takdîmine ve her nev‘ kararları istihsâline ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine 

ve ikame-i şühûd ve istimâ‘na ve tahlîf ve tahallüfe teblîg u tebellüga ve mümeyyiz 

ve ehl-i hibre ta‘yînine ve rü’yet-i muhâsebeye ve vaz‘-ı hacz ve fekkine ve istihsâl 

olunacak i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve ahz ü kabz ve sulh u ibrâya ve 

makbûzâtlarını bizlere îsâl ve irsâle ve inde’l-îcâb âherin salâhiyet ve şürûta veyahut 

daha az salâhiyetlerle tevkîl u azle ve gerek münferiden ve gerekse müctemian îfâ-yı 

vekâlete me’zûniyyet vererek tarafımızdan livâ-yı mezkûr ahâlîsinden ve tüccâr 

sınıfından Tavidyan Serkis ve (?)  Karabet Ağaları kabûllerine merkûmuna vekîl-i 

mutlak ve müfevvız nâsb u tayîn eylemiş olduğumuzu mübeyyin işbu mahalle tahrîr 

eyledik. 

Müvekkil 
li-ebeveyn er karındaşı Serabyon 

İmza 

mühür Ermeni milletinden ağa 

 

2 

Numro 3 

Medine-i Sivas mahallâtından Hacı Zahid Mahallesi ahâlîsinden Delice oğlu 

Receb Efendi ibn-i Hâlil meclis-i şer‘de Bahtiyar Bostânı Mahallesi ahâlîsinden ve 

da‘vâ vekîllerinden Yetim Oğlu Nerses Efendi mahzarında takrîr-i kelâm edüb bi’l-

umûm mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyye ve cezâiyyede leh ve aleyhimde olarak 

şimdiye kadar ifâ olunmuş olunacak kâffe-i da‘vâ ve şer‘iyye ve hukûkiyye ve 

ticâriyyede taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve ikame-i şühûd ve istimâ‘na ve tahlîf ü 

istihlâfa ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve istihsâl edeceği 

hücec ve i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve vaz‘-ı hacz ve fekkine ve redd-i a‘zâ 

iştikâ’ ani’l-hükkâma ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve teblîg u tebellüga ve’l-

hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye tarafımdan merkûm Nerses Efendi’yi vekîl ve nâib-i 



36 
 

münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâya taahhüd eylediğim ketb olundu. Fî Zi’ l-ka‘ de sene 1312 

Vekîl-i merkûme  

İmza 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Numro 4 

Medine-i Sivas mahallâtından Hacı Zahid Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’ nden müteveffâ Dülger’in oğlu Erakim’in oğlu 

Agob ile li-ebeveyn kız karındaşı ve zâtî zeyl-i cedîdede muharrerü’l-esâmî kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Manya’dan her biri meclis-i şer‘de merkûmanın li-ebeveyn er 

karındaşları Karabet mahzarında her biri takrîr-i kelâm edüb (?)  müteveffâ-yı 

merkûm tarihten otuz sene mukaddem li-ecli’t-ticâre Der-saâdet’e giderek çend mâh 

mukaddem fevt olmakla merkûmun hîn-i fevtinde yanında mevcûd olup ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve âhere bey‘ olunan bi’l-cümle terekesi esmânını vâzı‘ü’l-yed olanlar ve 

zimem-i nâsda olan her bir hukukunun ashâblarından hisse-i irsiyyemizi 

mahallerinden taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabz ve makbûzunu bize irsâl ü îsâl ve teslîme 

ve husûs-i mezkûrdan dolayı leh ve aleyhimizde bir da‘vâ vuku‘ bulursa onlar ile âid 

olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve i‘tirâzen ve gıyâben ve 

istînâfen taleb ü da‘vâ ve muhâsama ve redd-i cevâba kendi imzâsıyla istid’â’ ve 

levâih takdîmine ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine re’yiyle 

amel etmek üzere tarafımızdan merkûm Karabet’ i vekîl eyledik dediklerinde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl eyledikleri ketb olundu mezbûr Manya’nın zâtını ta‘rîf 

eylediğimizi müş’ir işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Mahalle-i mezkûrdan (?)  oğlu (?)  
(?)  
Ece Mahallesinden Kâfesçi oğlu Fibril veled-i Mihail veled-i Haçadır 

İmza 

Vekîl-i merkûme      

İmza 

Kız karındaşı  
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(?)  

Numro 5  

Hafik Kazası kurâsından Boğazkesen sâkinlerinden ve zâtları Hoca Ali Çavuş 

ve Kayseri Kapısı mahalleleri ahâlîlerinden İbrahim Bey oğlu Mehmed Ağa ibn-i 

Hâlil Efendi Kulağı düşük oğlu Mehmed Ali bin Ömer bin Mustafa nâm kimesneler 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefler Hızır oğulları Mehmed ve Mustafa ve Receb benû Ahmed (--

--)  ibn-i Mustafa nâm kimesnelerden her biri medine-i Sivas mahkemesinde meclis-i  

şer‘de karye-i merkûme sâkinlerinden Gök Bekir oğulları Ahmed ve Hasan ve 

Hüseyin nâm kimesneler muvâcehelerinde karye-i merkûme ahâlîsinden Gök Bekir 

oğlu Mustafa Ağa ibn-i Bekir bin Mustafa hâzır olduğu hâlde her biri ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüp karye-i merkûme arâzisinde Bal Deresi nâm mevki‘de kâin bir 

taraftan Muhtar oğlu İsmail bin Mustafa ve bir taraftan Su Küresi ve bir taraftan dere 

ve taraf-ı râbi’i tarîk-i âmm ile mahdûd üç kile istîâb eder bir kıt’a tarlayı ( S. 3)  on 

beş aded lira-yı Osmânîye merkûmdan Ahmed ve Hasan ve Hüseyin nâm 

kimesnelere bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile bey‘ ve temlîk mahâllinde vech-i lâyıkı üzere 

teslîm eylediğimizde merkûmdan dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve 

kabûl edüb semenini dahi tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz etmemizle ancak tarla-yı 

mezkûrun me’mûru huzûrunda muâmele-i ferâğiyesinin icrâsına ve i‘tâsında küllema 

azlinin fâit vekîl-i mazmûnu üzere tarafımızdan hâzır-ı mezbûr Mustafa Ağa’yı 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn 

eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 17 

Hâzır-ı vekîl-i merkûm Hüseyin 
Hâzır-ı merkûm Hasan 
Hâzır-ı  merkûm Ahmed 
Müvekkil-i merkûm Receb 
Mühür 
Müvekkil-i merkûm Mustafa 
Mühür 

Bâlâda esâmileri muharrer Hızır oğulları Mehmed ve Mustafa ve Receb nâm 

kimesnelerin zâtlarını huzûr-u şer‘de ta‘rîf eylediğimiz gibi mezbûrun Mehmed ve 

Mustafa ve Receb’den her biri taraflarından tarla-yı mezkûru ferâğa Mustafa Ağa’yı 

vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğini mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 
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Mezbûr Mustafa dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya 

taahhüd eylediği ketb olunmuştur. Fî 1312 

Vekîl-i merkûm Mustafa 

Mühür 

Kulağı düşük oğlu 

Mühür 

Numro 6 

(----) Zimmî Mahallesi sâkinelerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti nisvânından ve Rebâb oğlu kızı zevâtı Hoca İmam ve Pazar Mahalleleri 

ahâlîlerinden Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Sanos oğlu Artin Ağa veled-i 

Evans veled-i Pagos ve Kirişcioğlu Serkes veled-i Maskar veled-i Serkes nâm 

şâhıslar mu‘arrefe Zümrüd(?)  bint-i Ohâns nâm hâtûn medine-i merkûme 

mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘i şerîf-i enverde Üryani zimmî Mahallesi 

sâkinlerinden ve ke-zâlik (----) şârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden Poladyan 

Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüp 

bundan evvel Sivasî Baruthâne imâm-ı sâbıkı Ömer Efendi ve esbak divân-ı 

umûmiyye müdiri olup el-yevm Bünyan-ı Hamîd’de sâkin Şefîk Bey ile beynimizde 

ma‘lûme’l-mikdâr mebâliğ ile bir şirket-i mudârebe akd ederek zevcim Serob ve 

karındaşı Abraham ticâret ederek hasıl olan (----)  mûmâ-ileyhâ Ömer ve Şefik 

Efendiler miyânında şirkete kendi mâlımızdan te’diye ettiğimiz re’s-i mâla ve 

nukûdumuza göre taksîm etmek ve nısfı dahi merkûman Serob ve Abraham’a âid 

olmak üzere kendi yedimden ve mâlımdan olarak elli aded lira-yı Osmânî ve Ömer 

tarafından iki yüz on ve Şefik Efendi tarafından yüz aded ki; cem’an otuz altı aded 

lira-yı Osmânî ber-minvâl-i muharrer müştereken tuz ve sâire iştirâ’ olunarak 

merkûmân ile mudârebeten akd-i şirket etmiş idik şürekâmızdan mûmâ-ileyh Ömer 

Efendi’nin bundan akdem vukufâtıyla terekesi ber-mûceb-i tahrîr olduğundan 

müstakillen müteveffânın mâlı deyü meydanda bulunan dükkânımızı temhîr ve 

derûnundaki bulunan tuz vesâireyi müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin zevcesiyle 

veresesinden gaib bulunmakla onların hisse-i irsiyyesini muhâfazaya me’mûr 

beytü’l-mâl me’mûru mekremetlü Mehmed Nazif Efendi fuzûlî zabt eylediklerinden 

onlar ve sâir îcâb edenlerle âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede taleb ve 
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da‘va ve ahz ü kabza ve ikame-i şühûd istimâ‘na kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih 

takdîmine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı (S.4)  

icrâya vaz‘a ve teblîg u tebellüga ve tedkîk ü hatt-u hâteme ve’l-hâsıl  husûs-i 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımdan merkûm Mıgırdıç Efendi’yi vekîl eyledim dedikte ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi 

ve vekâlet-i mezkûre huzûrumuzda cereyân eylediğini tasdîk ederiz. Fî Zi’l-hicce  

312 müvekkil-i merkûm 

Ece Mahallesi’ nden Kirişci 

İmza 

Hoca İmam Mahallesi’ nden Sanos oğlu 

İmza 

Vekîl-i merkûm 

İmza 

Numro 7 

Medine-i Sivas mahallâtından Üryani Müslim Mahallesi sâkinelerinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti nisvânından zevâtı zeyl-i cedîd ve isimleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe İsa oğlu müteveffâ Agob zevcesi Ona nâm 

Hâtûn meclis-i şer‘de Ali Baba Mahallesi’nden Markar oğlu Ahiron Ağa veled-i 

Kapril mahzarında takrîr-i kelâm edüb zevcim olup bundan akdem fevt olan İsa oğlu 

Agob’un verâsetini be-her verese-i sâire-i ma‘lûmesine mevrûs olup müteveffâ-yı 

merkûmun ile’l-fevt yedinde müstakillen mâlı olup ba’dehû fevte benimle verese-i 

sâiresine mevrûs kalan(?) vâki‘ ma‘lûme’l-mahdûd vel-etrâf müştemilât-ı ma‘lûmeyi 

hâvî bir bâb hâneden hisse-i irsiyyemi tâlibine semen-i misliyle tâlibine bey‘ u ferâğa 

ve i‘tâ sına ve takrîr-i bey ‘a ve karar-ı ma‘lûmede bulunan hayvânât ve zimem-i 

nâsda olan bi’l-cümle alacaklarını sahiblerinden hisse-i musîbemi taleb ve da‘vâ ve 

ahz ü kabza ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve istihsâl edeceği 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve ikame-i şühûd ve istimâ’na âheri tevkîle me’zûn 

olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan merkûm 
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Ahiron’u vekîl ve nâib-i münâsib nâsb eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl eylediği ketb olundu.  

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Ali Baba Mahallesinde (?)  oğlu  

İmza 

Mahalle-i mezburda (?)  veled-i (?)  

İmza 

Vekîl 

İmza                       

            Numro 8 

Medine-i Sivas mahallâtından Yahya Bey Mahallesi eşrâfından Hüseyin Can 

ve Hafız Mustafa Efendiler meclis-i şer‘de mahalle-i merkûme sâkinlerinden mûmâ-

ileyhânın li-ebeveyn er karındaşı Hüsâmeddin Efendi mahzarında her biri takrîr-i 

kelâm edüb li-ebeveyn kız karındaşı olup mahrûse-i Der-aliyye’de Şehzâdebaşı’nda 

zevci merhûm sadr-ı esbak Şirvanizâde Mehmed Rüşdi Paşa’nın konağında sâkine 

iken vefât eden Emine Nedîme Hânım bint-i Ahmed Efendi’nin verâseti bizimle 

hâzır Hüsâmeddin Efendi’ye mevrûs olmakla mahrûse-i mezkûrede vâki‘ olup bize 

isâbet-i hisseyi mahâllinde vâzı‘ü’l-yed olanlardan taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve 

makbûzunu bize irsâl ü îsâle ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve istihsâl edeceği 

i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve zimem-i nâsda olan alacağını dahi sahiplerinden 

bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâde-i kâffe-i mehâkim-i şer‘iyye (S.5)  ve 

nizâmiyyede taleb ü da‘vâ ve muhâsama ve muhâkeme ve redd-i cevâba ve 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhâdan mevrûs bi’l-cümle emvâl ve eşyâ ve hayvânât ve 

sâireye semen-i misliyle talebine bey‘ ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan 

Ahiron’u vekîl-i me’zûn olmak üzere vekîl ve nâib-i münâsib nâsb eyledik 

dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb ü muharrer olundu.  

Vekîl-i mûmâ-ileyh               

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 
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Mühür 

Numro 9 

 Tokmak Kapu Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Kara Mihayil oğlu Mihayil veled-i Tomas nâm şâhıs meclis-i şer‘de 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Der-Saâdet’de reji idâresinden müstahdem 

Sivas’ın Şah Hüseyin Mahallesi’nden Nalçeci oğlu Tarus nâm şâhıs zimmetinde bâ-

sened alacağım olan on dokuz aded lira-yı Osmani’yi merkûmdan ve Galata’da 

Helvacı sokağında şirket-i millet-i âtik (?)  karşısında üç numro ile murakkam Artur 

ve Çani’nin(?)  kahvehânesinde mevcûd mâlım olan takım ve eşyâsının hâlâ kahve-i 

mezkûrede müste'cir bulunan Laleli Oğlu Artin veled-i Kiyork yedine teslîm 

etmediğimden mâlım olan mezkûr kahvehâne takım ve eşyâya müdâhale edenlerden 

mehâkim-i âidesinde bidâyeten istînâfen temyîzen iâdeten i‘tirâzen tashîhân 

muhâkeme ve muhâsama ve dâhil-i da‘vâ ve i‘tirâzü’l-gayre ve ahz ü kabza ve 

makbûzâtını bana irsâl ü îsâle ve sulh u ibrâya ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve 

tahlîf ve tahallüfe ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve hacz vaz‘ u fekkine ve ehl-i 

hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâih takdîmine ve bu 

bâbdaki evrâkı kabûl ve ahzine ve protesto keşîdesine ve redd-i cevâba ve teblîg ü 

tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf 

olduğu her bir mevâdd ve nizâmâtın icrâ’sına ve tarafından âheri tevkîl ü azle 

me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan el-

yevm Der-Saâdet’te Mahmudpaşa’da sâkin li-ebeveyn er karındaşım Öskehân nâm 

şahsı kabûlüne mevkufe vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eylediğimi mübeyyin 

işbu mahâlli temhîr eyledim. 

(?)  

            Numro 10  

            Gökmedrese Mahallesi sâkinelerinden Yahşizâde müteveffâ İbrahim Edhem 

Efendi kerîmeleri zevâtları Sarı Şeyh (----) lerinden Hurdacı oğlu Abdullah Efendi 

ibn-i Hafız Ömer Efendi ve Osman Dede oğlu Ahmed Efendi ibn-i Osman Dede nâm 

kimesne ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Mevlüde ve Ümmü Gülsüm bintü’l-mûmâ-ileyh 

Edhem Efendi nâm hâtûnlar meclis-i şer‘de Şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden ve 

da‘vâ vekîllerinden Vânizâde İsmail Ağa ibn-i Ömer Ağa mahzarında her biri ikrâr-ı 
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tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mûrisimiz ve pederimiz müteveffâ-yı mûmâ-ileyh 

İbrahim Efendi’nin terekesi ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve ma‘rifet-i şer‘ ile bey‘ olunup 

biz sagîre olduğumuz cihetle ber-mûceb-i defter-i kassâm edâsına olunan hisse-i 

irsiyyemizi lâzım gelenlerden âid olduğu mehâkimde muhâkeme ve muhâsama ve 

redd-i cevâba ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve ikame-i şühûd istimâ’na ve 

tahlîf ü tahallüfüne ve hacz vaz‘u fekkine ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

kendi imzâsıyla istid’â ve levâih takdîmine ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan 

mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimizde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 1313 

Müvekkile-i mûmâ-ileyhâ Ümmü Gülsüm   

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

Mûmâ-ileyhâ Mevlüde ve Ümmü Gülsüm nâm hâtûnların zâtlarını ta‘rîf ve işbu 

mahalle parmaklarını basdıklarını mübeyyin işbu mahallî imzâ ve temhîr eyledik. 

Fî 20 Zi’l-hicce 1313      

Muarrif Osman Dedezâde               

Mühür 

Muarrif mûmâ-ileyh Hurdacızâde 

Mühür 

            

6 

Numro 11 

Medine-i  (----)  mahallâtından Küçük Minare Mahallesi sâkinlerinden (----)  

Bakkalyan Serabyon veled-i Artin ve Bakkalyan Sinan veled-i Artin Ağalar meclis-i 

şer‘de Serkes kızı mahzarında gerek mefsûh olan umûr-i iştirâkiyyemizden ve 

gerekse umûr-i zâtiyyelerimize müteallik olarak mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyye ve 

ticâriyyenin her bir dâire ve derecesinde ve her kimlerle olursa olsun leh ve 

aleyhimizde olarak şimdiye kadar açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve 
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hukuk ve ticâriyye ve cezâiyyede müddeî ve müddeâ aleyhe ve şahs-ı sâlis ve 

müddeî şâhıs ve maznûn aleyh sıfâtlarıyla muhâkeme ve muhâsamaya ve umûr-i 

ma‘lûme-i sâimelerin icrâsına ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve teblîg u tebellüga ve istihsâl eylediği i‘lâmâtı mevki ‘  

icrâya vaz‘a ve istinâf ve temyîze ve iâde-i muhâkeme ve i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-

gayra ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve husûs-u mezkûrun mütevakkıf 

umûrun küllîsine re’yiyle amel etmek üzere merkûm Nerses Efendi’yi vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan vekîl ve nâib-i münâsib nâsb 

eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl  (?)                             

İmza  

Müvekkil 

Serabyon Bakkalyan 

İmza 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

           Numro 12 

           Medine-i Sivas mahallâtından Küçük Minare Mahallesi sâkinlerinden 

Bakkalyan Sinan Ağa meclis-i şer‘de Der-Saâdet mehâkim-i şer‘iyye ve ticârîyye ve 

nizâmiyyenin her bir dâire ve derecesinde ve her kimlerle olursa olsun (----)  ve 

aleyhimizde şimdiye kadar açılmış ve açılacak kâffe-i deâvînin merci’-i âidelerinin 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba hükm-i gıyâbî ve vicâhî ve talebine kendi 

imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve husûs-i mezkûrlar hakkında bidâyeten ve 

istînâfen ve temyîzen ve iâdeten taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve makbûzun tarafıma 

irsâl ü îsâline ve kavânîn-i Devlet-i Aliyye’nin müddeî şahsı ve maznûnlara vermiş 

olduğu kâffe-i salâhiyeti îfâ-ya me’zûniyyet (----) ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsine tarafımdan hâlâ Der-Saâdet’de Sultan Sahabi civârı Penito 

hânında mukîm tüccârândan Manukyan Dikran Efendi’yi kabûlüne sükûna vekîl 

eyledim dediği ketb olundu. 
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Numro 13 (- - -) 

Medine-i Sivas mahallâtından Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden Hasan Paşa 

Cami’i Şerîfi mütevellîsi Mütevellîzâde Ali Efendi bin Abdurrahman Efendi meclis-i 

şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi’nden ve da‘vâ vekîllerinden Abdulkadir Efendi 

muvâcehesinde takrîr-i kelâm edüb Yahşizâde İbrahim Edhem Efendi kerîmeleri 

Mevlüde ve Ümmü Gülsüm hâtûnların bi-iznihî teâlâ evâna ve kefâlet cihetinden 

iddiâ’ eyledikleri mebâliğ-i ma‘lûme hakkında muhâkeme ve husûmet ve redd-i 

cevâba ve redd-i cevâba ve istînâf ve temyîze ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih 

takdîmine ve teblîg u tebellüga ve tahlîf ve istihlâfa ve i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-

gayra ve husûs-u mezkûrların müteallik ve mütevakkıf olduğu umûrun küllîsi edâ ve 

îfâya husûs-i mezkûrun umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyhim vekîl ve nâib-i 

münâsib nâsb eyledim dediği ketb olundu.   

Vekîl-i mezbûr 

7 

Numro 14 

Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

milletinden İstanbullu oğlu Husiro veled-i Mınıhyar meclis-i şer‘de Hacı Mehmed 

Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi 

ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb kâffe-i nâsda olan 

her bir hakkımda husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı umûmiyye tarafından ale’l-infirâd 

leh ve aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak hukuk ve cezâ ve ticâret ve şer‘iyye 

noktalarından lâzım gelenler ile mehâkim-i âidesinde bidâyeten ve istînâfen ve 

i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla muhâkeme ve müdâfaa 

muhasâma ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve 

her nev‘ kararlar talebine hükm-i gıyâbî ve vicâhî ve istihsâline ve ehl-i hibre ve 

mümeyyiz ta‘yînine ve keşf-i küllîye ve şühûd-u ikame ve istimâ’na tahlîf-i istihlâfa 

redd-i a’zâ iştikâ’ ani’l-hükkâma ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz ve 

vaz‘u fekk-i hacze ve protesto keşîdesine ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun küllîsinde 

amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyyeyle tarafımızdan 

mezbûr Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâlet kabûl eylediği işbu mahalle ketb olundu. 
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Numro 15 

(Bâb mühür gelmiş)(----)sim Bey oğlu Mustafa Ağa ibn-i Müslim nâm kimesne 

Medine-i merkûm mahkemesinde meclis-i şer‘imizde Sofu Himmet Mahallesi 

sâkinlerinden ve Kars muhâcirlerinden Çarıdanoğlu Mehmed Hamdi Efendi ibn-i 

Osman Ağa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb medine-i 

mezbûre dâhilinde bi’l-cümle kaza ve dâhilleri bulunan kurâ-yı ma‘lûmelerde mukîm 

ma‘lûme’l-esâmî kesân zimmetlerinde senedli ve senedsiz ve’l-hâsıl kâffe-i nâsda 

olan her bir hakkımda husûmet ve da‘vâya ikrâr-ı umûmiyye taraflarından ale’l-

infirâd aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak hukuk ve ticâret ve cezâ’ 

da‘vâlarından lâzım gelenlerden müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla bidâyeten ve 

ticâreten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve murâfaa ve muhâsama ve 

müdâfaaya ve redd-i cevâba ve müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her dürlü 

kararlar ehl-i hibre mümeyyiz ta‘yînine ve keşf talebine ve hükm-i vicâhî ve gıyâbî 

ve (----)  şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ve istihlâfa ve hacz ve fekk-i hacze ve protesto 

keşîdesine teblîg u tebellüga ve lehimde olarak alınacak i‘lâmı mevki‘-i .(----)  ve 

mahkûmün bih her ne olur ise icrâ me’mûru vâsıtasıyla tahsîl ettirip tarafıma i‘tâ ve 

teslîme ve ahz ü kabza ve ferâğ u teferruga ve redd-i a’zâ ve .(----)  ani’l-hükkâma ve 

husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine ve tedâbîr-i lâzıme-i 

kanûniyyenin icrâ’sına tarafımdan âheri tevkîl ve azle me’zûn olmak üzere 

tarafımdan mezbûr Mehmed Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’u’l-

hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr   

İmza  

8  

Numro 16 

Medine-i Sivas mahallâtından Temürcülerardı Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Karslı oğlu Nişân veled-i Estepan veled-i 

Seçak nâm şâhıs meclis-i şer‘de Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Hazînedârzâde Osman Nuri Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında 
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ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Kösedere-i Müslim Mahallesi ahâlîsinden ve 

teb‘a-i Devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden İstanbullu oğlu Husirof  

(?)  Mihr-i Vefa Nâhiyesi kurâsından Borazıd karyesi sâkinlerinde vâki‘ ma‘lûme’l-

hudûd vel-etrâf mâlik ve mutasarrıf olduğum bi’l-cümle hâne ve arâzî ve sâireye 

fuzûlî ve bi-gayr-i hakk müdâhale etmekte olduğundan müdâhalesinin men’i 

zımnında ve bir de merkûm Hosirof tarafından aleyhimde bu vakte kadar açılmış ve 

açılacak kâffe-i deâvîde müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla bidâyeten ve istînâfen ve 

temyîzen i‘tirâzen ve tashîhân ve iâdeten âid olduğu mehâkimde muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-gayra ve i‘tirâz ve hükm-i 

gıyâbî ve vicâhî talebine ve red-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve ve hacz vaz‘u 

fekkine ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 

ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve sulh u ibrâya me’zûn olmak üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Osman Nuri 

Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Osman 

Nuri Efendi dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh            

Müvekkil-i mezbur 

Numro 17 

Sivas mahallâtından ve Paşabey Mahallesi ahâlîsinden Alidedezâde Mehmed Efendi 

ibn-i Hacı Emin Efendi ve Tokmak Kapu Mahallesi ahâlîsinden Süleyman oğlu 

Mehmed Ağa ve Süleyman Ağa ve Kal’a-i Cedîd Mahallesi’nden Zordarzâde(?)  

Hacı Ömer Efendi ibn-i İsa (?)  nâm kimesnelerden her biri medine-i merkûme 

mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘i şerîf-i enverde Pazar Mahallesi sâkinlerinden 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Poladyan Mıgırdıç Efendiler ve (?) 

Haçadır mahzarında kararları ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Hoca İmam 

Mahallesi’nden Hafız Efendizâde rif’atlü Abdülvehhâb Efendi’nin ez-gayr-i  teslîmât 

ma’güzeşte küsur liranın tahsil hükmünü hâvî Sivas bidâyet mahkemesi hukuk 

dâiresinden aleyhimde istihsâl eylediği i‘lâm-ı gıyâbî aleyhinde i‘tirâz alel-hükm 

etmiş olduğundan husûs-i mezkûr hakkında bidâyet mahkemesi hukuk dâiresinde ve 

inde’l-îcâb istînâf Mahkemesinde kanûniyyeye mürâcaata şühûd-u ikame ve 

istimâ’na mümeyyiz ehl-i hibre ta‘yîn ve azline tahlîf ü istihlâfa ve şahs-ı sâlis 



47 
 

sıfâtıyla duhûl-i muhâkemeye ve istihsâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘ i icrâ’ya ve vaz‘ 

ve müdâfaaya ve husûs-i mezkûru mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâ ve icrâ’ya 

me’zûn olmak ve kendi re’yiyle amel etmek üzere tarafımızdan vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile merkûm Mıgırdıç Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli 

temhîr eyledim. 

Vekîl-i merkûm (?)  

İmza 

Müvekkil-i merkûm 

Müvekkil-i merkûm                                 

Mühür 

12 Muharrem 1314 

Müvekkil-i merkûm 

9  

Numro 18 

An-asl Hafik kazası kurâsından Günkese Karyesi sâkinelerinden zevâtı 

Medine-i Sivas mahallâtından Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden Büyük 

Mehmedzâde Mehmed Ağa ibn-i Mahmud ve mezkûr Günkese Karyesi 

sâkinlerinden Edhem Oğlu Hasan ibn-i İbrahim nâm kimesneler ta‘rîfleriyle 

mu’arrefe ve hâlâ mezkûr Hacı Mehmed Mahallesi’nden müste’ciren sâkine Hasan 

Başoğlu İbrahim kerîmesi Şerîfe bint-i  mezbûr İbrahim Ağa nâm hâtûn meclis-i 

şer‘de mezkûr Günkese Karyesi sâkinlerinden olup ke-zâlik  mezkûr Hacı Mehmed 

Mahallesi’nde sâkin zevci Molla İbrahim Oğlu Mehmed ibn-i Ömer nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb zevcim olup bundan akdem vefât 

eden Gürcü oğlu Hüseyin nâm kimesneden müntakil mezkûr Hafik Kazası dâhiline 

Akkaya’da vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd ve’l-etrâf bi’l-cümle arâzî ve çayır ve bir bâb ağıl 

ve bostândan her birini zevcim ve mûrisimiz Hüseyin Ağa’nın amucazâdesi Receb 

ile her bir hisse-i  irsiyyemizi tefrîk ü taksîme ve hîn-i tefrîkde müdâhale eden olur 
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ise onlar ile muhâkemeye ve ba’de’t-tefrîk hisse-i  irsiyyemizi âherine îcârla i‘tâya 

ve ahz ü kabza ve makbûzâtını bana edâ ve teslîm ve lede’l-îcâb tâlib zuhûrunda 

hisse-i  irsiyyemi semen-i misliyle tâlibine bey‘ u i‘tâ-yı nesne (?)  ve me’mûru 

huzûrunda ferâğ takrîrini îfâya ve benim hisse-i  irsiyyem merkûm Receb ve diğer 

kimesneler taraflarından müdâhale eden olur ise onlar ile âid olduğu mehâkimde 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve hükm-i 

gıyâbî ve vicâhî talebine ve müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla duhûl-i muhâkemeye 

ve tahlîf ve istihlâfa ve mümeyyiz ehl-i hibre ta‘yînine ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve 

hacz vaz‘u fekkine ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i ibrâya vaz‘a ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve mehâkim-i  nizâmiyyenin bidâyeten ve istînâfen 

ve ticâreten ve i‘tirâzen ve iâdeten ve temyîzen her bir derecesinde lede’l-ta’kîb-i 

keyfiyyât ve me’zûn iyyete ve husûs-i mezkûr hakkında nizâmâtın bahş eylediği 

mevâddı îfâya ve tarafından âheri tevkîl ve azle ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan zevcim merkûm Mehmed Ağa’yı vekîl ve nâib-i 

münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl 

eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm  

Mühür 

(?)  kerîmesi 

Mezbûre Şerîfe zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve mezbûrede mühür makamında imzâsı 

altına bizim mahzarımızda parmağını bastırdığını takrîr ederiz. 

Fî 13 Muharrem sene 1314        

Mu‘arrif-i mezbûr Eflakcıoğlu         

Mühür      

Mu‘arrif-i mezbûr Büyük Mehmedzâde 

Mühür 
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            Numro 19 

Kangal nâhiyesi kurâsından Karahisar-ı cedîde karyesi sâkinlerinden Kürt 

Mustafa oğlu Osman bin İbiş nâm kimesne meclis-i şer‘de Şeyh Çoban 

Mahallesi’nden ve da‘vâ vekîllerinden Ramizâde (?)  İsmail Ağa mahzarında takrîr-i 

kelâm edüb zevce-i menkûhalar medhûlün-bihâm olan karye-i merkûme 

sâkinlerinden Zehra bint-i Osman pederi merkûm Osman âhere hurûc etmekde 

ibtidâr ettiği gibi kendisi dahi hukuk-i zevcine riâyet gerek pederi ve gerek kızı 

hakkında lâzım gelen husûsatı (S.10)  taleb u da‘vâ ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve istimâ‘na ve tahlîf ü istihlâfa ve mezbûre Zehra ve pederi Osman 

ve bu husûsta alâka-dâr olunanlar hakkında istînâfen bidâyeten ve cezâ’en taleb ü 

istid‘âya ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâyih takdîmine ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı 

mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla duhûl-ü mehâkime ve 

müdâfaaya ve mugayir kanûn olan şer fiillerini müddeî şahsı olarak bidâyet ve istînâf 

ve cezâ mahkemelerinde taleb u da‘vâya ve husûs-u mezkûrun mütevakkıf olduğu 

umûrûn küllîsine tarafımdan merkûm İsmail Ağa’yı vekîl âher-i tevkîle me’zûn 

olmak üzere vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini edâ’ya taahhüd etmeğin vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

15 Muharrem 1314      

müvekkil-i merkûm 

vekîl-i mezbûr       

mühür 

Numro 20 

Medine-i Sivas mahallâtından Pulur Mahallesi ahâlîsinden Osman Efendi 

meclis-i şer‘de medine-i mezbûrenin karyesinden Keşiş oğlu Sahak veled-i ( )  hâzır 

olduğu hâlde ve da‘vâ vekîllerinden Kiyork Efendi muvâcehesinde takrîr-i kelâm 

edüb üç yüz on bir senesi Mart’ı ibtidâsından üç yüz on iki senesi Şubatı nihâyetine 

kadar Sivas’tan Amasya ve Hekimhân ve Kayseriyye’ye kadar mümtedd olan hattın 

posta nakliyâtını der-uhde ve iltizâm ederek taahhüd etmemizi kâmilen icrâ eylemiş 

isek de gûyâ hutût-u mezkûrede isti‘mâl îcâb eden hayvânâtın noksan olarak isti‘mâl 

olunmuş olduğundan bahisle istihkakımızdan on üç bin küsûr guruşu postahânece 
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tevkif olunmuş olmağla bu bâbda bidâyet ve istînâf ve i‘tirâz ve temyîzen müddeî ve 

müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla taleb u da‘vâ ve ahz ü kabza ve kendi 

imzâsıyla arzuhâl ve levâyih takdîmine ve ikame-i şühûd ve isti‘mâna ve i‘lâmât ve 

da’vetiyye varakalarını nâmımıza ahz ve protesto keşîdesine ve hacz vaz‘u fekkine 

ve’l-hâsıl mehâkim-i Devlet-i Aliyyenin her bir kısmında re’yiyle icrâr-ı vekâlete ve 

istihsâl eylediği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve âheri tevkîl ü azle ve mümeyyiz ve 

ehl-i hibre ta‘yînine ve husûs-u mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini i’faya 

me’zûn olmak üzere tarafımızdan ben ve hâzır-ı merkûm Sahak merkûm Kiyork 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl 

eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh     

Kiyork Mezadiryan   

İmza 

Vekîl-i merkûm 

Numro 21 

Karahisar-ı cedîd karyesinden(?)  cedîdede muharrerü’l-esâmî kimesneler 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe olan Sülük oğlu Kahya oğlu kızı Zehra bint-i Osman meclis-i 

şer‘de karye-i merkûme ahâlîlerinden Abbas Kahya oğlu Osman bin Abbas 

mahzarında takrîr-i kelâm edüb karyemiz ahâlîsinden Kürt Mustafa oğlu Osman bin 

İbrahim bana zevce-i menkûham diyerek fuzûlî müdâhale eylediği iddiâ’-yı nikâha 

dahi tasaddî eylediğinden merkûm ile lâzım gelen mehâkim-i şer‘iyye ve 

nizâmiyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla muhâsama ve muhâkeme ve redd-i 

cevâba ikame-i şühûd istimâ‘na ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve 

husûs-u mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan merkûm Osman’ı 

vekîl eyledim dedikte ol dahi kabûl eylediği ketb olundu.  

Fi 23 Muharrem 1314    

Müvekkil-i mezbûre 

Vekîl-i merkûm 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahalle şerh verildi.  



51 
 

Muarrif Osman oğlu Süleyman   

Muarrif Abbas oğlu Mustafa bin Abbas 

11 

Numro 22 

Medine-i Sivas mahallâtından Veled Bey Mahallesi ahâlîsinden Mustafa Bey 

vakfı mütevellîsi Hacı Ahmed bin İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘de Hacı 

Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaput Oğlu Hafız Abdülkadir 

Efendi bin Ali Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l merâm edüb kâffe-i 

nâsda olan her bir hakkımda husûmet ve redd-i cevâba ve efrâd-ı umûmiyye 

tarafından ale’l-infirâd aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak ve kendi tarafından 

açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i lâzım gelenlerden mahkeme-i âidesinde ve taleb u 

da‘vâya ve husûmet ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine ve (?) vakfıçün müste’cirlere verilmesi lâzım gelen icâr senetlerinin 

tanzîm u tahattümüne ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve hacz ve 

fekki hacze ve rüy’et-i mûhâsebeye ve ta’kîb-i evrâka ve teblîg u tebellüga ve keşf 

talebiyle ehl-i hibre ve mümeyyîz ta‘yînine ve redd-i ‘azâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma 

ve’l-hâsıl mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyyenin her kangı derecesinde olur ise 

olsun tedâbîr-i lâzımeyi şer‘iyye ve nizâmiyyenin icrâsına ve şühûd-u ikame ve 

istima‘na ve tahlîf ü istihlâfa ve hükm-i gıyâbî ve vicâhi ve her nev‘ kararlar talebine 

va ahz ü kabza ve husûs-u mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine re’yiyle 

amel etmek üzere mezbûr Abdülkadir Efendi’ yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte 

ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl mûmâ-ileyh  

Mühür   

Numro 23 

Yahya Bey Mahallesi sâkinlerinden Şemseddînzâde Hafız Mustafa ve 

Hüseyin Sami efendiler ibn-i Mehmed Necip meclis-i şer‘de her biri takrîr-i kelâm 

edüb mûrisimiz olup merkûm Mehmed Rüşdi Paşa’nın halîlesi Emine Nedime 

Hânım vefât ederek verâseti bizimle gaib ani’l-beled birâderimiz Hüsameddin 

Efendi’ye mevrûs ve münhasır olmakla mûmâ-ileyhânın gerek Der-Saadet’ te sâkine 
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bulunduğu hânede ve gerek sâir mahallelerde bulunan emvâl ü eşyâsını ahz ü kabza 

ve makbûzunu bize irsâl ve isâle ve ikame-i şühûd ve isti‘mâna ve istihsâl edeceği 

i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve zimem-i nâsda olan alacağını sahiplerinden  (----) 

taleb ü da‘vâya ve husûmet ve redd-i cevâba ve emlâk u eşyâ ve emvâl u mezkûreleri 

(?)  talebine semen-i misliyle talebine bey‘ u ferâğa ve teblîg u tebellüga ve husûs-u 

mezkûrların (----) duğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımızdan hâlâ(?) Der-Saadet’te sâkin birâderimiz mûmâ-ileyh (?)  

kabûlüne mevkufe vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde vâkî‘ûl-hâl bi’t-taleb ketb 

olundu. 

Müvekkil mûmâ-ileyh 

mühür    

 

Numro 24 

Kethüdalı karyesi ahâlîsinden Kara Veli oğlu Mahmud Ağa ibn-i Veliyüddin 

nâm kimesne meclis-i şer‘de medine-i Sivas’ın Şeyh Çoban Mahallesi sâkinlerinden 

ve da‘vâ vekîllerinden Veli oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer muvâcehesinde takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm edüb birâderim Mehmed Ağa’nın sulbiyye kebîre kızı 

Şerîfe’nin benden iddiâ’ eylediği eşyâ ve hayvânât ve nükûd-u sâire hakkında 

bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve temyîzen müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı 

sâlis sıfâtlarıyla taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâyih 

takdîmine ve ikame-i şühûd istimâ‘na ve tahlîf ü tahallüfe ve istihlâfa ve i‘ lâmât ve 

da‘vetiyye varakalarını nâmımıza ahze ve’l-hâsıl husûs-u mezkûrun mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsini tarafımdan mezkûr İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Müvekkil mûmâ-ileyh  
Mühür  

12 

Numro 25 

Sivas’a tâbi‘ Kangal nâhiyesi kurâsından Koca Kurt karyesi ahâlîsinden 

İsmail oğlu Mustafa meclis-i şer‘de kerîmesi Dudu Hâtûn hâzır olduğu hâlde da‘vâ 

vekîllerinden Hafız Abdülkadir Efendi bin Ali Efendi mahzarında takrîr-i kelâm 
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edüb karye-i mezbûreden Ahi oğlu Mehmed Ali mahdûmu Ahmed Bey kızım 

mezbûre aleyhinde ikame eylediği nikâh da‘vâsından dolayı merkûm Ahmed ile 

evvel ü âhir icrâ kılınmış olunacak da‘vâda husûmet ve redd-i cevâba ve istinâf ve 

temyîze aleyhlerinde verilecek i‘lâmı aleyhinde i‘tirâz ve temyîz ve sâir gûnâ 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame ve istimâ’na ve tahlîf u istiflâfa 

ve teblîg ü tebellüga ve merkûm Ahmed’in ve pederinin iddiâ’ eyledikleri başlık 

da‘vâsında dahi ke-zâlik husûmet ve redd-i cevâba ve mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i 

Aliyye’nin her kangı derecesinde olur ise olsun şer‘i ve nizamî ve cezâ’î noktalarında 

müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla taleb u da‘vâya ve her dürlü müdâfaa ve murâfaa 

ve muhâsamaya ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve devâir-i resmiyye ve 

evrâkımızı ta’kîbe ve redd-i a’za ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve’l-hâsıl husûs-u 

mezkûrların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek ve tedâbîr-i 

lâzıme-i şer‘iyye ve nizâmiyyenin icrâsına me’zun olmak üzere tarafımızdan mezbûr 

Abdülkadir Efendi’yi vekâlet–i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile ve kızım 

hâzıre-i mezbûre Dudu tarafından vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledik 

dedikte mezbûre Dudu vekîl merkûm makarr-ı mezbûrun vâki‘ bi’l-cümle takrîrini 

tasdîk ve kabûl eyledikleri ketb olundu. 

1314  

(?)      

Müvekkil 

Vekîl 

Mühür 

Mezbûrenin zâtını tâ‘rif eylediğimizi mübeyyin işbu mahâllî temhîr eyledik. 

Yıldızeli kazasından Paşa oğlu Mustafa’ nın oğlu Hüseyin    

Gökmedrese Mahallesi’nden Darıcızâde 

Numro 26  

Medine-i Sivas mahallâtından Ece Mahallesi ahâlîsinden Çiftçi oğlu Mehmed 

bin (    )  meclis-i şer‘de nefs-i Tonos Karyesi sâkinlerinden İzzet Hasan oğlu Hasan 

Efendi hâzır olduğu hâlde da‘vâ vekîllerinden Hafız Abdülkadir Efendi mahzarında 
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ikrâr–ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Sivas’ın Bâb-ı Kayseri Mahallesi ahâlîsinden 

Müslim oğlu Mustafa nâm kimesne de benimle hâzır-ı mezbûrun müştereken alacağı 

olan ez-gayrî teslîmât dört bin küsûr guruşun edâsında muhâlefet etmekte olmağla 

merkûm meblağ-ı mezbûr hakkında kâffe-i mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede 

bidâyeten ve istinâfen ve ticâreten i‘tirâzen ve iâdeten taleb u da‘vâ ve ahz ü kabza 

ve makbûzunu bize edâ ve teslîme ve ikame–i şühûd ve istimâ‘na ve tahlîf ü istihlâfa 

ve teblîg u tebellüga ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her 

dürlü müdâfaa ve murâfaaya ve muhâsamaya ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve 

devâir-i resmiyyede olan evrâkımızı ta‘kîbe ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve 

istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevkî-i icrâya vaz‘u fekk-i hacze ve’l-hâsıl hukukumuzu 

muhâfaza emrinde lâzım gelen kâffe-i muâmelât–ı şer‘iyye ve nizâmiyyeyi ifâya 

re’yiyle amel  etmek üzere ben ve hazur-ı merkûm tarafımızdan mûmâ-ileyh 

Abdülkadir Efendi’yi vekîl ederek ol dahi vekâlet–i mezkûreyi kabûl eyledim 

dedikte vâki‘ olan takrîri(?)  her biri tasdîk ü kabûl eyledikleri ketb olundu. 

Vekîl    

Mühür 

(?)  

Numro 27 

Zikr-i âtî husûsun mahâllinde ketb ü tahrîriçün kıbel-i şer‘i enverden bi’l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan mahkeme-i şer‘iyye ketebesinden mekremetlü Osman 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi müteveffâ Baruthâne İmamı Ömer Efendi’nin 

vereselerinin sâkin oldukları Ganem Mahallesi’nde vâki‘ hâneye varıp isimleri zîrde 

muharrer Müslimler hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî ettikte müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyhin zevcesi zevâtı hâzır-ı mezbûrân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Lütfiye Hânım 

bintü’l-mûmâ-ileyh Ömer Efendi meclis-i ma‘kud-u mezkûrda(?) Ganem 

Mahallesi’nden Kazzazzâde Hakkı Hacı Ahmed Efendi (S.13)  mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb bundan akdem vefât eden pederim Baruthâne İmamı 

Hacı Ömer Efendi’den îrsen intikâl etmiş olan bi’l-cümle emvâl u eşyâ ve emlâk ve 

arazî ve nukûd ve sâireyi diğer vereselerle tefrîk u taksîm ve ahz ü kabz ve 

makbûzunu bana da def‘ u teslîme ve bundan mütevellîd cem‘-i da‘vâyı vâzı‘ü’l-yed 

olanlardan âid olduğu mehâkimde bidâyeten ve istinâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve 
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iâdeten taleb ü da‘vâya ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve tahlîf ü istihlâfa ve 

ikame-i şühûd ve istima‘na ve teblîg u tebellüga ve istihsâl edeceği hüccet ve i‘lâmâtı 

mevkî-i icrâ’ya vaz‘a ve her nev‘ kararlar istihsâline ve taleb ü keşf ve mümeyyiz ve 

ehl-i hibre ta‘yînine ve hacz vaz‘u fekkine ve i‘lâmâtı müstahsilenin mevkî–i icrâ’ya 

vaz‘ıyla ahz ü kabza ve redd-i a‘za ve iştikâ’ âni’l-hükkâma ve inde’l-îcâb vâz’-ı yed 

eylediği hisse-i irsiyyesi şâyiamın talebine icârına ve lede’l-hâce semen-i misliyle 

âheri bey‘ ve ferâğ ve i‘tâsında ve bundan başka şimdiye kadar leh ve aleyhimde 

ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i da‘vâ hakkında âid olduğu mehâkimde müddeî ve 

müddeâ aleyh sıfâtlarıyla muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve’l-hâsıl 

vermiş olduğum me’zûniyyet dâiresinde re’yiyle amel etmek münâsib nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl etmeğin vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb 

olundu. 

Mahalle-i mezkûrdan Karslı (?)  ibn-i Sâid Efendi 

Mahalle-i mezkûrdan Çil Ahmed oğlu Emin Ağa bin Ahmed (?)  Abdullah  

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Numro 28 

Zikr-i âti husûsun mahâllinde ketb ü tahrîriçün kıbel-i şer‘den me’zûnen irsâl 

olunan mahkeme-i şer‘iyye ketebesinden Osman Efendi ibn-i Ahmed Efendi Paşabey 

Mahallesinde vâkî‘ eşrâftan Hatibzâde Mehmed Efendi’nin hânesine varıp isimleri 

zîrde muharrer Müslimler hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âli ettikte an-asl 

Darendeli olup Kangal’da sâkine (----)  müteveffâ Bekir kerîmesi Emine hâtûn binti 

Bekir meclis-i ma‘kud-u mezkûr an-asl Gürünlü olup medine-i Sivas’ta mütemekkin 

da‘vâ vekîllerinden Abdülaziz Efendi (----)  edüb amcazâdem Eşkilipaşa (?)  oğlu 

Abdullah Ağa ile miyânemizdeki nikâh da‘vâsının muhâkeme ve muhâsamasına ol 

bâbda lâzım gelen (?)  ve tahlîf ü istihlâfa ve i‘tirâz ale’l-hükkâm (?)  sıfâtıyla 

muhâkemeye duhûle ve redd-i cevâba ve her dürlü devâir-i âidesinde mahkeme-i 

nizâmiyye ve cezâ’iyyede muhâkemeye ve (?)  nâsda olan hukukumu taleb u da‘vâya 
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ve leh ve aleyhimde vuku‘ bulmuş ve bulacak kâffe-i da‘vânın dahi merkez bidâyet 

ve hukuk ve cezâ’ ve ticâret kısımlarında muhâkemeye ve muvâcebeye ve istinâf ve 

temyîz ve her dürlü muâmele-i kanûniyyenin ifâsına vekîl ve nâib–i münâsib ve 

nefsimden asla farkı olmayıp re’yiyle amel etmek tarafımdan vekâlet–i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i münâsib ve nefsimden asla fark 

olmayıp re’yiyle amel etmeye tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile vekîl-i umûmi nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl eylediği işbu vekâletin takrîrini hâzır bulunduğumuz gibi mezbûrenin zâtını 

ta‘rîf eylediğimizi tasdîk ederiz. 

Mahalle-i merkûm(?)       

Mühür   

Mahalle-i merkûme sâkinlerinden Hatibzâde    

Mühür    

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

İmza 

Numro 29 

Hafik kazası kurâsından Mağara karyesi ahâlîlerinden Çerkez Hasan oğlu 

Kara Mehmed bin Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘de Kal’a-i Atik Mahallesi 

sâkinlerinden Çerkes İsmail Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm edüb Muhâcirin-i 

Çerakis nisvânından Çalıduz binti İdris nâm hâtûnun verâsetini zevci Namık Efendi 

ile emmisi olduğum cihetle bana münhasıra olunan müteveffâ-yı mûmâ-ileyhânın 

emvâl ü eşyâ vesâir bi’l-cümle terekesi vâzı‘ü’l-yed olanlardan taleb ü da‘vâ ve ahz ü 

kabza ve makbûzunu tarafıma teslîme ve ikame-i şühûd istima‘na ve tahlîf (----)  

(S.14) ve teblîg u tebellüga ve istihsâl edeceği hüccet-i i‘lâmâtı mevkî – i icrâya 

vaz‘a ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve’l-hâsıl takdîmine ve’l-

hâsıl hukukumuzun muhâfazası emrinde lâzım gelen kâffe-i muâmelât-ı şer‘iyye ve 

nizâmiyyeyi ifâya ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve her dürlü kararlar 

istihsâline ve inde’l-îcâb âherî tevkîle ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve husûs-i 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 
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şer‘iyye (----)  tarafımdan mezkûr İsmail Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u 

tayîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Gurre-i safer (?)  1314    

Müvekkil 

Vekîl 

Numro 30 

Deliktaş kurâsından Tahtalı Karyesi’nden Kel Mehmed oğlu Mehmed her biri 

(?) meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi’nden Çaputzâde Abdulkadir Efendi 

mahzarında ikrâr-ı tâmm edüb karye-i merkûme sâkinelerinden hem-şîrem Zeynep 

Hâtûnun aleyhimde iddiâ’ eylediği hisse-i irsiyye da‘vâsından dolayı muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve isti‘mâna ve tahlîf ü istihlâfa ve 

teblîg u tebellüga ve inde’l-îcâb mehâkim-i hukuk ve cezâ’da müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtlarıyla duhûl–u muhâkeme ve muhâsama ve husûmet ve redd-i cevâba ve 

istinâf ve temyîze ve i‘tirâz alel-hükm vel-gayra(?)  ve mümeyyiz ve ehl-i hibre 

ta‘yînine (   )  ve gıyâbî ve vicâhî talebine ve’l-hâsıl hukukumuzun muhâfazası 

emrinde lâzım gelen kâffe-i tedâbîr-i (----)  icrâda re’yiyle amele(----)  kendi 

imzâsıyla arzuhâl (----)  ve’l-hâsıl husûs-u mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine tarafımdan merkûm Abdulkadir Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u 

ta‘yîn eyledim dedikte vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu.  

1314     

Müvekkil    

Vekîl 

Mühür  

Numro 31 

Örtülüpınar Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

milletinden Zeyrek oğlu Öskehân veled-i Agob veled-i Etam nâm kimesne meclis-i 

şer‘de ve Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-yi müşârün-ileyhânın      

(- - -)  Nalband oğlu Nişân veled-i Serob veled-i Kazar nâm kimesne mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mezkûr Örtülüpınar Mahallesi’nde vâki‘ bir 
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taraftan Cebecioğlu Avdis hânesi ve bir taraftan Curtan oğlu Agob hânesi ve bir 

taraftan meclis-i idâre baş kâtibi Tevfîk Efendi hânesi ve bir taraftan tarîk-i âmm ile 

mahdûd müştemelât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir hânemi Tora Mahallesinden ve teb‘a-yi 

müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden Kır David oğlu Karabet veled-i Babek 

nâm kimesneye üç bin iki yüz guruş semen mukabilinde bey‘ edüb semen-i mezkûru 

dahi tamâmen ve hâmilen ahz edüb (?) me’mûru huzûrunda ferâğ u takrîri ifâde ile 

merkûm Nişân Ağa’yı vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikte ol dahi kabûl ve hizmet-i lâzımesini–kemâ yenbagî-edâ ve ifâya 

taahhüd etmeğin vâkî‘ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Safer 1314 

Müvekkil-i merkûm 

İmzâ  

 

15 

Numro 32 

Medine-i Sivas eşrâfından İlbeyli nâhiyesine tâbi‘ Kahyalı karyesi 

sâkinlerinden ve zât-ı zeyl-i cerîdede (?) Muharrerü’l-esâmî kimesneler ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Veli Ağa oğlu Mehmed kızı Şerîfe meclis-i şer‘de medine-i mezbûrenin 

Ece Mahallesi ahâlîsinden Ali Rıza Efendi ibn-i Hâlil mahzarında takrîr-i kelâm edüb 

pederim olup bundan akdem vefât eden Veli Ağa oğlu Mehmed’den hisse-i 

irsiyyeme isâbet eden emvâl ü eşyâ ve emlâk ü hayvânât ve bu eşyâ vesâireyi 

vâzı‘ul-yed olanlardan âid olduğu mehâkimde bidâyeten ve istinâfen taleb ü da‘vâ ve 

ahz ü kabza ve makbûzunu bana teslîme ve ikame-i şühûd isti‘mâna ve tahlîf ü 

istihlâfa ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevkî-i icrâya vaz‘a ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî 

talebine ve verese-i sâireden birisi tereke-i mezkûre hakkında aleyhimde bir da‘vâya 

kalkışır ise onlarla da muhâkeme ve muhâsama redd-i cevâba ve lede’l-iktizâ sulh u 

ibrâya ve eşyâ ve emlâk ve arâzî ve hayvânâtı verese-i sâire ile tefrîk u taksîme ve 

lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve teblîg u tebellüga ve kendi imzâsıyla arzuhâl-i 

müsted‘ayât takdîmine ve’l-hâsıl hukukumuzun muhâfazası hakkında icrâsı lâzım 

gelen kâffe-i tedâbîr-i şer‘iyye ve nizâmiyyeyi icrâ’da re’yiyle amel husûs-u 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mezbûr Ali Rıza 



59 
 

Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu.  

Mezbûrenin zâtını tâ‘rîf eylediğimizi ve huzûrumuzda mecelle-i meşrûha üzere takrîr 

eylediğini tasdîk ederiz.   

Karye-i merkûmeden Ahmed bin Veli bin Hamza Kahya    

Karye-i merkûmeden Cevdet oğlu Mehmed bin Hâlil bin (?)  

Vekîl  

Mühür 

 

Numro 33 

Abadan Mahallesi sâkinlerinden ve Kars muhâcirlerinden ve Musgacı oğlu 

Derviş Ağa ibn-i Yusuf zevcesi zevâtı Küçük Minare Mahallesi sâkinlerinden ve 

Kars muhâcirlerinden Sürekçi Attarzâde Yemen Efendi bin Osman ve Çavuşbaşı 

Mahallesinden ve Kars muhâcirlerinden Kunduracı Hasan Ağa ibn-i Ömer nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Sultan binti Emine ibn-i Mehmed nâm hâtûn 

meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çarpıdanzâde Mehmed Hamdi Efendi ibn-i Osman Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve 

ta’bîr-i ani’l-merâm edüb zevcim merkûm ve Derviş Ağa’dan talâk da‘vâsından 

dolayı muhâkeme ve muhâsama ve ikame-i şühûd ve isti‘mâna ve tahlîf ü istihlâfa ve 

teblîg u tebellüga ve inde’l-îcâb mehâkim-i hukuk ve cezâda müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtlarıyla duhûl-ü muhâkeme ve murâfaaya ve leh ve aleyhimde ikame 

edilmiş ve idilecek kâffe-i da‘vâ-yı şer‘iyye ve nizâmiyyede taleb ü da‘vâ ve istînâf 

ve temyîze ve i‘tirâz ale’l-hükm-i ve’l-gayra ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebîne 

ve’l-hâsıl hukukumun muhâfazası emrinde lâzım gelen kâffe-i tedâbîr-i şer‘iyye ve 

nizâmiyyeyi icrâ’da re’yiyle amel etmek üzere ve kendi imzâsıyla istid’â’ ve levâyih 

takdîmine ve’l-hâsıl husûs-u mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 

tarafımdan mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ yi vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve ifâya taahhüd ve iltizâm etmeğin 

vâkî‘ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 
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Vekîl mûmâ-ileyh  

Mühür 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahalle şerh verildi.  

Muarrif-i mezbûr  

Mühür 

Muarrif-i mezbûr  

Mühür 

 

16 

Numro 34 

Medine-i Sivas mahallâtından Cami-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden 

Taşcızâde Muharrem Efendi meclis-i şer‘de Bahtiyar Bostânı Mahallesi’nden 

Benlizâde Ali Efendi mahzarından takrîr-i kelâm edüb Suşehri mâl müdîri İzzet 

Efendi ve birâderi Besim ve birâderzâdeleri Sâadettin’in benden iddiâ’ eyledikleri 

yarım lüle (?)  ile sâire hakkında âid olduğu kâffe-i mehâkim-i şer‘iyye ve 

nizâmiyyede bidâyeten ve istinâfen ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama redd-i 

cevâba ve ikame-i şühûd isti‘mâna ve teblîg u tebellüga ve kendi imzâsıyla arzuhâl 

ve levâih takdîmine ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve hacz 

u fekk-i hacze ve’l-hâsıl hukukumun muhâfazası emrinde lâzım gelen kâffe-i 

muâmelât-ı şer‘iyye ve nizâmiyyeyi icrâda re’yiyle amele ve’l-hâsıl husûs-u 

mezkûrun mütevakkıf olduğu üzere umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Ali Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl  

Mühür 

Numro 35  

Sivas sancağına tâbi‘ Bünyan-ı Hamid Kazası kurâsından Akemin Karyesi 

ahâlîsinden Karabekir oğlu Ömer Bey bin Mustafa ve birâderi Yahya Bey hâzır 
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olduğu hâlde meclis-i şer‘de Akdeğirmen Mahallesi sâkinlerinden şehr-i Kışlalızâde 

İbrahim Efendi ibn-i El-Hac Mehmed Efendi muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm edüb kâffe-i nâsda olan her bir hakkımızda husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı  

umûmiyye tarafından ale’l-infirâd aleyh-i âciz-ânemizde ikame olunmuş ve olunacak 

hukuk ve ticâret ve hukuk-u şer‘iyye da‘vâlarının mehâkim-i  Devlet-i Aliyye’nin her 

bir dercesinde bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen murâfaaya 

ve muhâsama ve müdâfaaya ve usûl-i muhâkeme-i hukukiye ve cezâiyye ve ticâret 

ve kavânîn-i sâireden tevfîkan müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla kâffe-i 

muharrerât ve müsted‘ayât yazıp kendi imzâsıyla vermek ve ikame-i şühûd ve rüy’et-

i muhâsebeye ve ta‘yîn-i mümeyyize ve vaz-ı fekkî hacze ve redd-i a’zâ icrâ’ya vaz‘ 

etmek ve inde’l-iktizâ âheri tevkîle me’zun olmak üzere mûmâ-ileyh İbrahim 

Efendi’yi vekâlet-i umûmiyyeyi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledik 

dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî 

edâ ve ifâya taahhüd etmeğin mâ vakı‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh İbrahim 

Hâzır-ı merkûm 

Mühür   

Merkûm Ömer Bey ve birâderi Yahya Bey’in zâtını târif eylediğimiz gibi 

mûmâ-ileyh İbrahim Efendi’yi husûs-u mezkûrda vekîl nâsb u ta‘yîn eylediklerini 

tasdîk ederiz. 

Muarrif Sivaslı Karamanoğlu    

Muarrif Muhâcir-i Çerâkesden (?)  Hacı Musa 

Mühür      

Muarrif Zaptiye neferâtından Fesi büyük oğlu  

Zaptiye neferâtından İsa oğlu  
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17  

Numro 36 

Aziziye Kazası kurâsından Çamurlu karyesi eşrâfından Çebizâde(?)  

Abdülmecid Efendi ve amcazâdesi Musa Beyzâde ibn-i Paşa Mîrzezâde Hacı 

Maksud Efendi’den her biri meclis-i şer‘de Sivas mahallâtından Üryani Müslim 

Mahallesi sâkinlerinden Hazînedârzâde Osman Efendi ibn-i Ali mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve tâkrîr-i kelâm edüb mezkûr Çamurlu karyesi otlağı yanında bulunan su 

gözesinden kadîmen hayvânâtlarını sâkî(?)  edegelirken Kangal Nâhiyesine tâbi‘ 

merkez karyesinde meskûn Kars muhâcirlerinden Yakup Ağa ve Kör Hoca ve 

Mevlüd Ağalar hayvânâtımızın mezkûr gözeden sakyına fuzûlî müdâhale 

eylediklerinden müdâhalelerinin men’ini vesâire da‘vâlarla icab edenlerle âid olduğu 

mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve istinâfen ve (?)  temyîzen 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd istimâ’na ve teblîg u 

tebellüga ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâyih takdîmine ve tahlîf ü istihlâfa ve 

mümeyyiz ehl-i hibre ta‘yînine ve inde’l-iktizâ âheri tevkîle ve’l-hâsıl hukukumuzun 

muhâfazası kâffe-i muâmelât–ı şer‘iyye ve nizâmiyyeyi icrâda re’yiyle amel etmek 

üzere ve’l-hâsıl husûs-u mezkûr ve sâirenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 

mûmâ-ileyh Osman Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl 

eylediğimde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî 

edâ ve ifâya taahhüd etmeğin mâ-vâkî‘ bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

mühür 

müvekkil-i mûmâ-ileyh 

mühür   

müvekkil-i mûmâ-ileyh 

mühür                                   
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Numro 37 

Medine-i Sivas mahallâtından Bahtiyar Bostânı Mahallesi 

sâkinlerinden Debbağzâde Hacı Mehmed Efendi ibn-i Mehmed meclis-i 

şer‘de medine-i  merkûm mahallâtından Hacı Mehmed Mahallesi 

sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaputoğlu Hafız Abdülkadir Efendi bin 

Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb kâffe-i nâsda olan her bir 

hakkımda husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı  umûmiyye tarafından ale’l-infirâd 

aleyhi âciz-âneme  ikame olunmuş ve olunacak hukuken ve ticâreten ve 

hukuk-i şer‘iyye da‘vâlarını mehâkim-i ve Devlet-i Aliyye’nin her bir 

derecesinde bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve      i‘tirâzen 

murâfaa ve muhâsama ve müdâfaaya ve usûl-i muhâkeme-i hukukiye ve 

cezâ’iyye ve ticâret ve kavânin-i  sâire-i mevcûdeye tevfîkan müddeî ve 

müddeâ aleyh sıfâtlarıyla kâffe-i muharrerât ve müsted‘ayât yazıp kendi 

imzâsıyla vermek ve ikame-i şühûd ve istimâ’na rüy’et-i muhâsebeye ve 

ta‘yîn mümeyyize ve vaz‘ ve fekkî hacze ve redd-i aza gibi muâmele-i 

kanûnîyye ifâ ve ve muhâkemâtını icrâ’ etmek ve i‘lâm-ı  müstahsile icrâ’ya 

(----)  ve inde’l-iktizâ âheri tevkîle me’zûn olmak üzere mûmâ-ileyh Hafız 

Abdülkadir Efendi’yi vekâlet-i umûmiyle vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u 

ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi (----)  mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ-yenbagî edâ ve ifâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ vâkî‘ bi’t-taleb 

ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

Mühür 

Numro 38 

Medine-i Sivas mahallâtından Bezirci tarlası sâkinlerinden ve zâtları 

Muradiye Mahallesi’nden teb‘a-yi Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden Şihab 

oğlu Dekran veled-i Mirkar ve Çevgancı oğlu Hasya veled-i Kapril nâm kimesneler 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe ve teb‘a-yi müşârün-ileyhânın Protestan milletinden Bedik 

kızları Zazihi(?)  ve Elmas(?) ibneti(?)  Mardıros nâm hâtûnlar meclis-i şer‘de 

sâlifü’z-zikr Bezirci Tarlası Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-yi (?)  müşârün-

ileyhânın Ermeni milletinden Boyacı oğlu Demirci Kirih veled-i Esâdır nâm kimesne 
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mahzarında ikrâr-ı tâmm ve ta’bîr-i ani’l-merâm edüb bundan akdem İzmir 

Vilâyetinde vefât eden li-ebeveyn erkarındaşımız Dekran’ın verâseti bizlere 

münhasıra olup bizden başka vârisi ve terekesine müstahakk-ı âheri olmadığından 

müteveffâ-yı merkûmun mezkûr İzmir vilâyetinde Bayraklı nâm mevki‘de bin arşun 

mikdârı mülkî olan arsasını tâliblerine bey‘ u ferâğa ve teferruga ve semenini ahz ü 

kabz edüb bizlere irsâl ü isâle merkûm Demirci Kirih’i vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib–i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol 

dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve ifâya 

taahhüd etmeğin vâkı’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Mezbûrelerin zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

İmza  

İmza 

İmza 

Vekîl-i merkûm  

İmzâ    

Müvekkile-i merkûme Elmas(?) 

 

Sayfa 18 

Hafik Kazası kurâsından Mağara Karyesi ahâlîlerinden Çerkes Hasan oğlu 

Kara Mehmed bin Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘i enverde Medine-i Sivas 

mahallâtından Kal’a-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden işbu bâis’ü’l-kitâb(?)  Çerkes 

İsmail Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Muhâcirîn-i 

Çerâkesenin nisvânından olduğu hâlde bundan akdem Çalduz bint-i İdris nâm 

hâtûnun verâseti zevci Namık Efendi ile ammisizâdesi olduğum cihetle bana 

münhasıra 

Numro 39 

Medine-i Sivas mahallâtından Kal’a-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden Çerkes 

İsmail Efendi ibn-i (   )  meclis-i şer‘de ve mahallât-ı merkûmeden Hacı Mehmed 

Mahallesi ahâlîsinden da‘vâ vekîllerinden Çaput oğlu Abdülkadir Efendi ibn-i Ali 
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Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve ta’bîr-i ani’l-merâm edüb Muhâcirîn-i Çerâkese 

nisvânından olduğu hâlde bundan akdem vefât eden Çalduz bint-i İdris nâm hâtûnun 

verâseti zevci Namık Efendi ile âheri tevkîle me’zûn olmak üzere vekîli olduğum 

ammizâdesi Çerkes Kara Mehmed’e münhasıra ve merkûm Kara Mehmed dahi 

müteveffâ-yı  mezbûreden mevrûs hissesini zevci Namık Efendi ile sâir vâzı‘ü’l-yed 

olanların taleb ve da‘vâ ve sâireye yedimde bulunan hüccet-i şer‘iyye mûcebince 

vekîl edüb ben dahi bazı ahvâl-i husûsiyetimle meşgul olduğumdan da‘vâ ve ta’kîbe 

vaktim müsâid olmadığından mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’nin müteveffâ-yı  

mûmâ-ileyhânın emvâl ü eşyâ ve sâir bi’l-cümle terekesini vâzı‘ü’l-yed olanlardan 

taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve makbûzunu tarafıma teslîme ve ikame-i şühûd ve 

istimâ’na ve ve tahlîf ü tahallüfe ve istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve istihsâl edeceği 

hücec ve i‘lâmâtı   mevki‘-i icrâ’ya vaz‘ ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine bi’l-vekâle kabz eylediği emvâl ü eşyâ ve emlâkı bey‘ u ferâğa ve hükm-i 

gıyâbî ve vicâhî küllîsine ve her dürlü karar istihsâline ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya 

ve’l-hâsıl  hukukun muhâfazası emrinde lâzım gelen kâffe-i muâmelât-ı şer‘iyye ve 

nizâmiyyeyi îfâya ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-

i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mezbûr Abdulkadir Efendi’yi 

vekîl ve nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm ettiği vâki’u’l-hâl bi’t-taleb 

kabûl olundu. 

Fî 21 Safer sene 1314 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Vekîl-i mûmâ-ileyh          

Numro 40 

Kösedere-i (?) Mahallesi’nden Beşikcizâde Abdülvehhâb Efendi meclis-i 

şer‘de Pazar Mahallesinden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç Efendiler 

mahzarında takrîr-i kelâm edüb mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her kangı 

dâire ve derecelerinde olursa olsun aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i 

da‘vâ-yı hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâ’iyyede bidâyeten ve istînâfen ve şer‘an ve 

vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla 

muhâkeme ve muhâsamaya ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve 
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ikame-i şühûd ve istimâ’na ve her nev’ kararlar talebiyle turuk-i kanûniyye 

mürâcaata ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn 

ve azle ve şahs-ı sâlis sıfâtıyla duhûl-i muhâkeme ve müdâfaa ve istihsâl olunacak 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘ ile hacz ve fekk-i hacze ve’l-hâsıl husûsat-ı mezkûrenin 

mütevakkıf olduğu umûrunun küllîsini icrâ’ya me’zûn olmak ve re’yiyle amel etmek 

üzere tarafımdan mezbûr Mıgırdıç Efendi’yi vekîl eyledim dedikte merkûm Mıgırdıç 

Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 29 safer sene 1314 

Müvekkil 

Vekîl                                           

İmza                      

19 

Numro 41 

            An-asl Yıldızeli Kazasına tâbi‘ Selamet Karyesi ahâlîsinden ve zevâtlarını(?)  

zeyl-i zabtda muharrerü’l-esâmî kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefler Şahbazoğulları 

Hüseyin ve Hasan ağalar ibn-i Mustafa bin Numan nâm kimesnelerden her biri 

meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden ve Kars muhâcirlerinden 

Çarıdanzâde Mehmed Hamdi Efendi ibn-i Osman Ağa mahzarında her biri takrîr-i 

kelâm edüb karye-i mezbûr ahâlîlerinden ve Kars muhâcirlerinden İsa bin Hayri ile 

miyânemizde mütekevvin arâzî da‘vâsı ile şimdiye leh ve aleyhimizde îfâ olunmuş 

ve olunacak da‘vâ-yı şer‘iyye ve nizâmiyye ve cezâiyyede müddeî ve müddeâ aleyh 

sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve ticâreten ve i‘tirâzen ve iâdeten ve şer‘an taleb-i 

da‘vâ ve ahz ü kabza ve ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 

ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî küllîsine ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve teblîg u tebellüga ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ 

mine’l-hukkâma ve hacz vaz‘u fekkine ve şahs-ı sâlis sıfâtıyla duhûl-i muhâkeme ve 

müdâfaa ve kendi imzâsıyla ve levâih ve müsted‘ayât takdîmine ve husûsat-ı 

muharrere dâiresinde âher-i tevkîl ve azle ve’l-hâsıl mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl eyledim ol dahi 
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vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği müvekkilân-ı mezbûrânın zâtını ta‘rîf eylediğini 

tasdîk ederiz. 

Ali Baba Mahallesi’nden ve Kars Muhacirlerinden (?) zâde (?)  ibn-i Ahmed Ağa 

ibn-i Hacı Bey 

(?)  Mahallesinden Karib Mehmed bin Mustafa 

Mühür 

Vekîl 

Mühür 

Müvekkil 

Mühür 

Numro 42 

Medine-i Sivas mahallâtından Hoca Ali Çavuş Mahallesi sâkinlerinden Yusuf 

Çavuş oğlu Ali Efendi ibn-i Salih Ağa bin Ali Çavuş meclis-i şer‘de Hacı Mehmed 

Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali 

Efendi muvâcehesinde takrîr-i kelâm edüb Sivas’da vâki‘ Yusuf Çavuş ve Kerim 

Çavuş ve Mir Mehmed ve Şehribân Hâtûn vâkıflarının tevliyet da‘vâsı hakkında 

lâzım gelenler ile muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve lede’l-iktizâ istid’â 

ve levâyih takdîmine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na tahlîf ü tahallüfe husûs-i 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımdan Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi vekâleti mezbûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Mûmâ-ileyh Ali Efendi bu tarihe kadar da‘vâsını telkin etmediğinden 

mecâlis-i hâsımı tarafına vekîl olmamaklığım için vekîl ettiği anlaşıldığından bu 

günden i’tibâren mezkûr vekâletten isti’fâ eyledim. Fî  14 Şevval 314 

Da‘vâ vekîli Hafız 

Vekîl       

Mühür     
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Numro 43 

Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden zevâtı Kal’a-i Atîk Mahallesi 

ahâlîlerinden Haydarîzâde İsmail Efendi ibn-i Veliyyüddin ve İmam oğlu Mehmed 

Efendi ibn-i Hüseyin nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe mahzarattân(?) Emin 

kethüdası Adile Hânım bint-i Osman bint-i Medhi Efendi medine-i merkûme 

mahkemesinde meclis-i şer‘imizde Kal’a-i Atîk Mahallesi’nde müste’ciren sâkin 

zevc ve oğlu Babanzâde Mehmed Seyyid Efendi ibn-i Hacı Ömer Efendi mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb ve pederim olup bundan akdem vefât eden 

Osman Medhi Efendi’nin mevrûs bi’l-cümle emlâk ve arâzî ve emvâl ü eşyâ ve 

hayvânâtı (?)  er karındaşlarım Emin Kethüdazâde Mehmed Ağa ve karındaşı 

Mustafa Ağa’dan her biri fuzûlî zabt ve hisse-i irsiyyemi edâ ve tefrîk ü taksîmden 

imtinâ’ ettiklerinden bi’l-cümle emlâk ve arâzî ve emvâl ü eşyâ ve hayvanların tefrîk 

ü taksîmi husûslarıyla kâffe-i nâsda olan her bir hakkımı taleb ü da‘vâya ve efrâd-ı  

umûmiyye tarafından ale’l-infirâd ve (S.20) aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak 

hukuk-i şer‘iyye ve da‘vâmı mehâkim-i Devlet-i Aliyye’nin her bir derecesinde 

bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama 

ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve teblîg u tebellüga ve kendi imzâsıyla arzuhâl 

ve levâih takdîmine ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve usûlen dâire-i icrâ’ya 

mürâcaata ve ahz ü kabza ve ve’l-hâsıl  hukukumun muhâfazası emrinde kâffe-i 

münâsebât-ı şer‘iyye ve nizâmiyyeyi icrâ’da re’yiyle amel etmek üzere husûs-i 

mezkûrun mütevakkıf ve mütebeyyin olduğu umûrum küllîsine ve zevcem mûmâ-

ileyh Sâid Efendi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye vekîl ve nâib-i 

münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Sâid Efendi dahi ber-vech-i 

muharrer vekâlet kabûl eylediği ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya 

taahhüd eylediği ketb olundu. 

Fî 6 Rebîü’l-evvel 1314  

Müvekkile-i mûmâ-ileyhâ Adile Hânım  

Mühür  

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 
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Mûmâ-ileyhâ Adile Hânım’ın zâtını ta‘rîf ve huzûr-u şer‘de zevci mûmâ-

ileyh Seyyid Efendi’yi vekîl eylediğini tasdîk ederiz. 

Fî 6 Rebîü’l-evvel 1314    

Mu‘arrif-i mezbûr İmamzâde 

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh Kadrizâde 

Mühür 

Kal’a-i Atîk Mahallesi ahâlîsinden Saatçi Kadir Ağazâde Abdulkadir Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi ve Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden Yakub Beyzâde Ömer 

Nuri ibn-i Ömer ta‘rîfleriyle mu’arrefe müvekkile-i mûmâ-ileyhâ Adile Hânım tekrar 

meclis-i şer‘de zevci mûmâ-ileyh Seyid Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde 

ani’l-merâm edüb ben dokuz ay mukaddem ma‘lûme’l-mikdâr mihr tesmiyesiyle 

nefsimi Seyyid Efendi’ye akd-i nikâh etmiş idim peder ve mûrisimiz merhûm 

müteveffâ mûmâ-ileyh Osman Medhi Efendi’den benimle verese-i sâiresine mevrûs 

bi’l-cümle emvâl ü eşyâ ve hayvânât ve nukûdu karındaşım kör Mehmed Ağa 

müstakillen bi-gayri hakkın zabt edüb hisse-i irsiyyemi edâdan imtinâ’ ettiğinden 

taleb ve da‘vâya zevcim mezbûr Seyyid Efendi’yi vekîl nâsb etmiş idim karındaşım 

merkûm Mehmed Ağa hisse-i irsiyyeme ve sâir hakkıma berdîse(?)  olmak ve beni 

ortalıkda bırakmak maksadıyla gûyâ zevcim merhûm Seyyid Efendi beni talâk-ı 

selâse ile tatlîk etti ve bu sâhte imzâlı arzuhâl ve makâm-ı âlîde telgraf keşîde(?)  

ettiği ve şâhid-i zûr tedârik edeceğini söylemekde olduğundan işte huzûr-i sür’atte 

ifâde ve beyân ediyorum Zevcim mezbûr Seyyid Efendi lisânından talâk-ı selâseye 

dair bir kelâm sudûr etmediği gibi benim o yolda bir da‘vâm yoktur cümlesi 

tezvîrâttır karındaşım tarafından olunan şikâyete i’tibâr olunmamasını ilaveten beyân 

ü ifâde ederim.  Fî 16 R.314 Mûmâ-ileyh Seyyid Efendi dahi cevâbında hâşâ sümme 

hâşâ benim lisânımdan talâk-ı selâse vuku‘ bulmamış ve zevcem mezbûreyi tatlîk 

etmedim. Hisse-i irsiyyesine berdîse(?)  olarak merkûm Mehmed Ağa iftirâ’da 

bulunmuştur deyü ifâde eder. 

Fî R. 314     

Mu‘arrif-i mezbûr         

Ömer Nuri                  
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Mu‘arrif-i mezbûr       

Saatci Kadir 

Mûmâ-ileyh Sa’îd Efendi  

Numro 44 

Medine-i Sivas mahallâtından Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden 

Mihayil oğlu Entas veled-i Mihayil meclis-i şer‘de Câmi’i Şerîf Mahallesinden ve 

da‘vâ vekîllerinden Yetimyân Nerses Efendi mahzarında takrîr-i kelâm edüb 

mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyyenin her kangı dâire ve derecelerinde olursa 

olsun leh ve aleyhime ikame edilmiş ve idilecek bidâyeten ve istînâfen ve şer‘an ve 

vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla şer‘i 

şerîf ve bidâyet ve hukuk ve cezâ’ ve ticâret ve inde’l-îcâb (?)  istînâf 

mahkemelerinde (----)  ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve (----)  turuk-i kanûniyyeye(?)  mürâcaata ve tahlîf ü 

istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ve azle duhûl-i 

muhâkeme ve müdâfaa ve istihsâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘ ile hacz ve 

fekk-i  hacze ve’l-hâsıl  husûsat-ı mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrunun (----)  

merkûm Nerses Efendi’yi (----)  

Fî 10 Rebî’ül-evvel 1314                       

Müvekkil-i merkûm Entas  

İmza 

Vekîl-i mezbûr Nerses Efendi 

İmza 

21 

Şimkürek Karyesi ahâlîsinden Ali Can oğlu Mehmed bin Hüseyin meclis-i 

şer‘de Hoca Hüsam Mahallesi ahâlîsinden Nâsuhîzâde El-hâc Mehmed Reşîd Efendi 

bin Mehmed Nurullah Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

Şimkürek Karyesi sâkinlerinden Korkutluoğlu kızı Aişe Hâtûn kerîmesi Şerîfeyi 

bundan akdem sulbî kebîr oğlum Salih’e akd ü nikâh olunacak esnada mâni’-i nikâh 

olarak hilâf-ı şer‘î başlık nâmıyla fuzûlî mâlımdan ve yedimden olarak beş aded lira-
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yı Osmânî ve sekiz kıyye evân-ı nuhâsîyemi ahz ü kabz ettiğinden bundan mahkeme-

i şer‘iyyede mezbûre Aişe Hâtûn’un taleb-i da‘vâya ve muhâsama ve redd-i cevâba 

ve ikame-i şühûd ve istimâ’na teblîg ü tebellüga ve tahlîf ü tahallüfe ve kendi 

imzâsıyla levâih takdîmine ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve ahz ü kabza 

ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini icrâ’ya me’zûn 

olmak üzere tarafımdam mûmâ-ileyh Mehmed Reşîd Efendi’yi vekîl eyledim 

dedikde ol dahi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesi kemâ-yenbagî edâ ve 

îfâ taahhüd ü iltizâm eylediği iş bu mahalle ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

Nâsuhzâde El-hâc Mehmed Reşîd Efendi  

 

Numro 45 

An-asl Darende Kasabası mahallâtından Saragos Mahallesi ahâlîsinden olup 

Kangal Karyesi’nde li-ecli’t-ticâre sâkin eşki Eşki Paşa oğlu Abdullah Efendi ibn-i 

Mustafa ibn-i Hasan nâm kimesne Medine-i Sivas Mahkemesi’nde ma‘kud-u meclis-

i şer‘imizde kasaba-i mezkûre ahâlîsinden olup medine-i Sivas’da müsâfereten sâkin 

Emir Hüseyinzâde Hafız Ömer Sabri Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mârü’l-beyân Saragos Mahallesi sâkinlerinden zevce-i 

menkûham Eşki Paşa hafîdesi Emine Hâtûnu Kangal Karyesi’nde sâkin mukayyid 

Hafız Efendi’nin kayınbirâderi Mehmed Ağa cebren kaçırıp bil-iğfal rızasına 

söylettirip merkûm Mehmed ve mezbûret-i Emine ve müşevvikleri bulunup esbâbını 

teshîl eden mârü’l-beyân Darendeli Bostâncı Sâid zevcesi Hânım ve kerîmesi Pamuk 

ve kezâ Darende Kasabası ahâlîsinden ticâreten Kangal’da Karlangoncoğlu Veli 

Mehmed’in zevcesi Hatice Hâtûn ve kerîmesi Âişe ile hilâf-ı  usûl akd-i  nikâh eden 

mûmâ-ileyh Hafız Efendi aleyhinde gerek mahkeme-i   şer‘i şerîfte ve gerek cezâ’ya 

taalluk eden cihetlerden dolayı mahkeme-i nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen ve 

temyîzen ve i‘tirâzen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla 

istid’â takdîmine ve îcâb-ı hâlde makamâta telgraf keşîdesine ve iştikâ’ ani’l-

hükkâma ve redd-i a’zaya ve tashîh-i karara tahlîf ü tahallüfe ve ikame-i şühûda ve 

istimâ’na ve teblîg-i tebellüga ve’l-hâsıl  bu husûsda mütevakkıf olduğu olduğu 

umûrun küllîsine re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 
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şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Hafız Sabri Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib 

nâsb eyledim dedikde mûmâ-ileyh Hafız Ömer Efendi dahi ber-vech-i muharrer 

vekâleti kabûl ve hizmet-i lâzımesi mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagî edâya taahhüd eylediği ketb olundu. 

314 

Müvekkil-i merkûm 

Vekîl-i mûmâ-ileyh   

Mühür  

            22 

Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Tuhfeciyan Karabet Ağa veled-i Ohâns veled-i (   )  nâm şâhıs 

medine-i merkûme mahkemesinde meclis-i şer‘i şerîf-i enverde mahâlllat-ı 

merkûmeden Üryani Zimmî Mahallesinden ve teb‘a-i devlet-i müşârün-ileyhânın 

millet-i merkûmesinden Davidyan Estefan Efendi veled-i David veled-i Estefan 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb akd-i âtîü’z-zikrin sudûruna değin 

yedimde müstakillen mâlım ve mülküm olan medine-i merkûmede sarrâclar içinde 

Taşhân-ı  cedîdde on birinci numara ile murakkam bir taraftan Acem oğlu Haçadır 

veled-i Manuk ve bir taraftan Bıçakyan oğlu Mıgırdıç dükkân ve odaları iki taraftan 

hânın havlısı ile mahdûd katı bir bâb mağaza ve tahtânî bir bâb dükkândan her biri 

mukabilinde merkûm Estefan Efendi ma‘lûme’l-esâmî kesândan benim için üç yüz 

lira-yı Osmanî istikrâz ve meblağ-ı  mezkûru müstakrızlardan ahz ü kabz etmeye ve 

meblağ-ı  mezkûr mukabilinde dükkân ve mağaza mahdûd-u mezkûru meblağ-ı  

mezkûr mukabilinde bi-tarîki’l vefâ bey‘ ve me’mûru huzûrunda muâmele-i 

ferâğıyyeyi icrâya elhasıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun 

küllîsine küllîmâ azelet(?)  kanit vekîli mazmûnu üzere azl ü in’izâlden masûne 

vekâlet-i devriyye-i  sahîha-i şer‘iyye ile merkûm Estefan Efendi’yi vekîl eyledim 

dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve terettüb-i şer‘i lâzımesini edâ ve îfâya 

taahhüd eylediğine binâen tasdîk ve cânib-i şer‘i  enverden mâ vâki‘ min zâlike(?)  

bi’t-taleb ketb olundu. 
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Numro 46 

Pirkinik Karyesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Topalyan Estefan veled-i Ohâns meclis-i şer‘de Sivas’ın Cedîd-i Kebîr 

Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Başcıyan Nerses Efendi mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her 

kangı derece ve dâirelerinde olursa olsun leh ve aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek 

kâffe-i da‘vâ-yı hukûkiyye ve ticâriyye cezâiyyede müddeî ve müddeâ aleyhe 

bidâyeten ve istînâfen ve şer‘an ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî 

ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla şer‘i  şerîf ve bidâyet ve hukuk ve cezâ’ ve ticâret ve 

inde’l-îcâb istînâf mahkemelerinde muhâkeme ve muhâsamaya ve kendi imzâsıyla 

arzuhâl ve levâih takdîmine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve her nev’ kararlar 

talebiyle turuk-i kanûnîye mürâcaat/mürâcaâta ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u 

tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ve azle ve teblîg ü tebellüga ve şahs-ı 

sâlis sıfâtlarıyla duhûl-i muhâkeme ve müdâfaa ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i 

icrâ’ya ve vaz‘u hacz ve fekk-i  hacze ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf (----)  

küllîsine re’yiyle amel etmek üzere tarafımdan merkûm Nerses Efendi’yi vekîl 

eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ettiği ketb olundu. 

Fî 20 Rebîü’l-evvel 314  

Vekîl-i merkûm                              

Pirkinik Karyesi sâkinlerinden  

Topalyan Estefan Efendi veled-i Ohâns 

23 

Numro 47 

Gökmedrese Mahallesi sâkinelerinden zevâtı Hoca Ali Çavuş Mahallesi 

ahâlîlerinden Mütevellîzâde Mehmed Bey ibn-i Mahmud Ağa ve Yahşizâde Ahmed 

bin Osman nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arref Yahşizâde kerîmesi Aişe Hânım 

ibnet Edhem Efendi meclis-i şer‘de mahalle-i merkûme sâkinlerinden li-ebeveyn er 

karındaşı Ahmed ibn-i Musa ibn-i İbrahim Edhem Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm edüb Ali Baba Mahallesi sâkinlerinden Tekye-nişînzâde Şeyh 

Mehmed Efendi zevc-i dâhilim olup bez ve ferrâş çekdüğünden ve benden 
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mütevellîde kızım Hatice Hâtûn’dan her birini bilâ nafaka bırakup diyâr-ı âhere 

gittiğinden nâşı mahkeme-i şer‘iyyeye takdîm ettiğim istid’âm üzerine ma‘lûmu’l-

mikdâr nafaka takdir olunmuştu nafaka-yı mezkûreyi vermemeye bir vesîle olmak 

üzere gûyâ evvelce beni tatlîk ettiğinden bahisle gıbbe’l hassana hicr(?) u terbiyemde 

olam kızım sagîre-yi mezbûreyi kendisine teslîm olunmasına dair takdîm ettiği 

istid’âsı üzerine mahkeme-i şer’iyyeye davet olunduğundan mûmâ-ileyh aleyhime 

ikame etmiş olduğu da‘vâ-yı rü’yet tarafından muhâsamaya ve redd-i cevâba ve 

mihr-i müeccel ve nafaka-i ‘iddetim ve sâir eşyâlarımı mûmâ-ileyhden taleb ve 

da‘vâya mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her kangı derecelerinde olursa 

olsun aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i da‘vâ-yı hukukiyyemi bidâyeten 

ve şer‘an ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh 

taleb ve da‘vâya muhâsama ve muhâkeme ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih 

takdîmine ve şühûd ikamesine ve tahlîf-i istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve inde’l-îcâb 

ve âheri tevkîle turuk-i kanûnîye riâyet ederek mürâcaatında mevki‘ i icrâ’ya vaz‘ ve 

hacz ve fekk-i hacze ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf umûrun küllîsine 

re’yiyle amel etmek üzere tarafımdan mûmâ-ileyh Şeyh Ahmed Efendi’yi vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimi mübeyyin işbu 

mahâlli temhîr eyledim.Fî 25  

1314  

Gökmedrese (?)   

Mühür 

Numro 48 

Kösedere-i Zimmî Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Keşiş oğlu Kirkor veled-i Kazar meclis-i şer‘de Pazar Mahallesi 

ahâlîsinden teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin millet-i merkûmesinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Poladyan oğlu Mıgırdıç veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb Sivas Mahkeme-i şer‘iyyesinden li-ebeveyn er karındaşım 

Mıgırdıç’ın müddeâya hâne ve eşyâ ve müstakillen mâlı ve mülkü olmak zaîmiyle 

aleyhimde istihsâl eylediği i‘lâm-ı gıyâbî üzerine i‘tirâz ale’l-hükkâm etmiş 

olduğundan merkûm Mıgırdıç ile vicâhen ve i‘tirâzen olunacak da‘vâ ile leh ve 

aleyhimizde ikame edilmiş ve idilecek sâir kâffe-i deâvî-i ve hukûkiyye ve şer‘iyye 



75 
 

ve cezâiyye ve ticâriyye haklarında her kimse ile olursa olsun âid olduğu mehâkim-i  

şer‘iyye ve nizâmiyye ve Devlet-i Aliyye’nin her birinde bidâyeten ve istînâfen 

vicâhen ve i‘tirâzen ve gıyâben ve iâdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba 

(S.24) ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd ve 

istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve husûs-i mezkûrlar hakkında her nev’ kararı kesb ü 

istihsâline ve alacağı i‘ lâmâtı mevki‘ i icrâ’ya ve bu husûsda îcâb eden tedâbîr ve 

mukteziyye ve mevâdd-ı lâzıme ve nizâmiyyeyi icrâ’ya hacz vaz‘ ve fekk-i hacze 

ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrların mütevakkıf ve müteallik olduğu nizâmât ve kavânînin 

ahkâmını icrâ’ya me’zûn olmak üzere tarafımızdan merkûm Mıgırdıç Efendiyi 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl ve hizmet-i lâzımesini 

kema yenbagî edâya taahhüd ve iltizâm eylediği ketb olundu. 

Fî 27 Rebîü’l-evvel 1314 

Vekîl-i merkûme             

Kösedere-i  Zimmî Mahallesi’nden 

Keşiş oğlu Kirkor veled-i Kazar 

İmza 

 

Numro 49 

Medine-i Sivas mahallâtından Bahtiyarbostânı Mahallesi sâkinlerinden 

Debbağzâde Hacı Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi meclis-i şer‘de mahâll-i 

mezbûre sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Benlizâde Ali Efendi bin Ömer Efendi 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb kâffe-i nâsda olan her 

bir hakkımda husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı umûmiyye tarafından ale’l-infirâd aleyhi 

âciz-ânemde de ikame olunmuş ve olunacak hukuk ve ticâret ve hukuk-i şer‘iyye ve 

da‘vâlarını mehâkim-i Devlet-i Aliyye’nin her bir derecesinde hakkında bidâyeten ve 

istînâfen ve iâdeten ve i‘tirâzen ve müdâfaa ve muhâsama ve müdâfaa-i usûl-i  

mehâkim-i hukûkiyye ve cezâiyye ve ticâret ve kavânîn-i sâire-i mevcûdeye ve 

tevfîkan müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla kâffe-i muharrerât ve müsted‘ayât  

yazup kendi imzâsıyla vermek ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve rü’yet-i muhâsebe 

ve ta‘yîn-i mümeyyiz ve vaz‘ ve  fekk-i  hacze ve tahlîf ü tahallüfe ve husûs-i 

mezkûrun her nev’ kararı kesb ü istihsâline ve alacağı i‘ lâmâtı mevki‘ i icrâ’ya vaz‘a 
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ve redd-i a’zâ ve müddeî aleyh kanûniyye îfâ-yı ve muhâkemâtını icrâ etmek ve âheri 

tevkîle me’zûn olmak üzere vekâlet-i umûmiyye ile vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği ketb olundu. 

Fî 27 Rebîü’l-evvel 1314 

Vekîl-i mûmâ-ileyh             

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

            Numro 50 

            Hoca Ali Çavuş Mahallesi sâkinlerinden Candan Oğlu Osman Ağa bin Hacı 

Süleyman Ağa bin Hacı Mehmed meclis-i şer‘de Şeyh Çoban Mahallesi 

sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Zimmîzâde İsmail Ağa ibn-i Ömer Ağa nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Sivas’da vâki‘ Yusuf Çavuş 

ve Kerim Çavuş ve Mîr Mehmed ve Şehriban Hâtûn vâkıflarının evlâdiyyet ve 

tevliyet da‘vâsı hakkında lâzım gelenleriyle muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba kendi imzâsıyla istid’â ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve 

tahlîf ü tahallüfe ve istihlâfa ve husûs-i mezkûrlar hakkında her nev’ kararlar taleb ü 

istihsâline ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve bu husûsda îcâb eden tedâbîr-i 

mukteziyye ve mevâdd-ı lâzıme ve nizâmiyyeyi icrâ’ya ve âid olduğu mehâkim-i  

şer‘iyye ve mecâlis-i Devlet-i Aliyyenin her birinde bidâyeten ve istînâfen ve 

vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen murâfaa ve muhâsama ve müdâfaaya ve ani’l-

hükkâma ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrların mütevakkıf ve müteallik olduğu nizâmât ve 

kavânîn ahkâmını icrâ’ya me’zûn olmak üzere tarafımdan mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikte ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i Mûmâ-ileyh         

Fî 29 Rebîü’l-evvel 1314 

Müvekkil-i merkûm 
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Mühür 

            25 

Numro 51 

Medine-i Sivas mahallâtından Kösedere-i Müslim Mahallesi sâkinlerinden 

Şeyh Mehmed Raşid Efendi ibn-i Bahâeddîn Efendi meclis-i şer‘de Üryani Müslim 

Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Osman Nuri Efendi ibn-i Mehmed 

Efendi muvâcehesinde takrîr-i kelâm edüb mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin 

her kangı dâire ve derecelerinde olursa olsun leh ve aleyhimde olarak şimdiye kadar 

ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i ve hukûkiyye ve ticâriyyede bidâyeten ve 

istînâfen ve şer‘an ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtlarıyla hukuk ve cezâ’ ve ticâret ve inde’l-îcâb istînâf mahkemelerinde 

muhâkeme ve muhâsama ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve ikame-i 

şühûd ve istimâ’na ve her nev’ kararlar talebine ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u 

tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve şahs-ı sâlise sıfâtlarıyla dahl-i 

muhâkeme ve müdâfaaya ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve hukukumun muhâfazası 

emrinde lâzım gelen kâffe-i muâmelât-ı şer‘iyyeye ve kanûniyyeyi îfâya re’yiyle 

amel etmek üzere tarafımdan mûmâ-ileyh Osman Efendi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile merkûm vekîl nâib-i münâsib nâsb eyledim dedikde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd eylediği ketb 

olundu. 

Vekîl  

Hazinedârzâde  

Mühür 

…… 

Mühür 

Numro 52 

Medine-i Sivas Mahallâtından Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Şirinyan Öskehân veled-i (----)  meclis-i 

şer‘de ikrâr-ı tâmm edüp Der-Saadet’te Galata komisyon hânında mukîm Sivaslı 
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Dakisyan Şirak Ağa tarafından te’diye olunmak üzere Sivas’da mukîm Temürcü oğlu 

Mıgırdıç tarafından Sivas’da mukîm Temürcü pederim Pedros Ağa’ya verilen ve 

merkûm tarafından dahi tam ciro (?)  olunan (  )  tarihli ve üç gün va’deli emre 

muharrer bir kıt’a poliçesinde de muharrer elli aded lira-yı Osmânî va’desi hulûl ve 

tecâvüz bile etmiş îfâsında merkûm Şirak Ağa imtinâ’ eylediği cihetle meblağ-ı 

mezbûru âid olduğu mahkemede bidâyeten ve istînâfen ve ticâreten ve cezâen taleb 

ve da‘vâ ahz ü kabza ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine (----)  kararlar 

talebine ve tahlîf ü istihlâfa ve istihsâl edeceği (ara satırda bir satır var ama 

okuyamadım)  i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-gayra ve 

redd-i a’zâ iştikâ’ ani’l-hükkâma ve hacz ve fekk-i hacze ve tedkik-i hatt u hâtem ve 

rü’yet-i muhâsebeye ve şerâit-i muharrereye dâiresinde veya daha ziyade şartlarla 

âheri tevkîle ve’l-hâsıl  hukukumun muhâfazası içün lâzım gelen kâffe-i muâmelât-ı 

şer‘iyye ve kanûniyyeyi icrâda re’yiyle amel etmek tarafımdan hân-ı Der-Saâdet’te 

mukîm da‘vâ vekîllerinden Gülbenkyan Kasbar Efendi kabûlüne mevkufe vekîl 

eylediği ketb olundu. 

Fî Rebîü’l-âhir 1314 

Müvekkil 

İmza 

26 

Numro 53 

An-asl Amasya Sancağı muzâfâtından Köprü Kasabası mahallâtından Kal’a 

içi Mahallesi sâkinlerinden olup Sivas’da Cami’-i Kebîr Mahallesi’nde müsâfereten 

sâkine ve zât-ı mahalle-i merkûme ahâlîlerinden ve vergi kalemi hulefâ’sından Ebu 

Bekir Efendi ibn-i Ömer Efendi ve Tevfîk Efendi ibn-i diğer Ömer Efendi nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe Türkmen oğlu kız Habibe bint-i Yusuf ibn-i Hasan 

nâm hâtûn Medine-i Sivas mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘i şerîf-i enverde 

Kösedere-i Zımmî Mahallesi sâkinlerinden vergü kalemi hulefâ’sından mezbûrenin 

eniştesi Ali Efendi ibn-i Osman Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

edüb kasaba-i mezkûr ahâlîsinden li-ecli’t-ticâre Yıldızeli Kazası merkezi olan 

Yenihân’da sâkin olan işbu tarihten üç sene mukaddem vefât eden li-ebeveyn er 

karındaşım Etmekci Nuri bin mezbûr Yusuf bin Hasan’ın verâseti benimle diğer kız 
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karındaşlarım Aişe ve Hatice ve Emine’den her birimizde mevrûs olup karındaşım 

müteveffâ-yı mezbûr Nuri’nin hîn-i vefâtında bi’l-cümle terekesi kaza-i mezkûrda 

bâ-ma’rifet-i şer‘i şerîf tahrîr ve bey‘ olunarak esmân-ı hâsılası kaza-i mezkûr mâl 

sandukuna teslîm olunmakla tereke-i mezkûrdan kendime isâbet eden rub’-u hissemi 

mâl me’mûrundan taleb ve da‘vâya ve ahz ü kabza ve kendisi imzâsıyla istid’â 

takdîmine ve karındaşım müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin hayâtında kaza-i mezkûr 

ahâlîlerinden ma‘lûm kesân zimmetlerinde olan mebâliğden benim rub’ hissemi 

lâzım gelenlerden âid olduğu olduğu mehâkim-i şer‘iyye ile bidâyeten istînâfen  

temyîzen  i‘tirâzen ve iâdeten mehâkim-i  nizâmiyyede muhâkeme ve muhâsama ve 

redd-i cevâba ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve tahlîf ü istihlâfa ve ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve husûs-i 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Ali Efendi’yi 

vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd eylediği 

ketb olundu. 

Fî 11 Rebîü’l-evvel sene 314 

Vekîl-i mûmâ-ileyh       

Mühür  

Müvekkile-i merkûme  

Türkmen oğlu kız Habibe bint-i Yusuf 

Mühür 

Mezbûre Habibe Hâtûn’un zâtını ta‘rîf eylediği gibi işbu mahâlde imzâsı altına 

huzûrumuzda parmak bastığını tasdîk ederiz.  

Fî 10 Rebîü’l-evvel sene 314 

Mu‘arrif-i mezbûr     

Vergü kalemi hulefâsından    

Mühür                                              

Mu‘arrif-i mezbûr 

Vergü kalemi hulefâsından 
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Mühür 

Numro 54 

Medine-i Sivas Mahallâtından Paşabey Mahallesi sâkinlerinden zevâtı Hacı 

Mahmud ve Ağca Bölge Mahalleleri sâkinlerinden Çaput oğlu Hafız Abdulkadir 

Efendi ibn-i Ali Efendi ve Uğnevidli oğlu Süleyman Ağa oğlu ibn-i Ömer Ağa nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe Sürmeli oğlu kızı Esma Hüsna bint-i Mehmed Ağa 

nâm Hâtûn meclis-i şer‘imizde mârü’l-beyân Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden 

ve da‘vâ vekîllerinden Çarpıdan oğlu Mehmed ibn-i Osman Efendi mahzarında ikrâr-

ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb zevc-i sâbıkım olup Ece Mahallesi sâkinlerinden Mûy-

tâb İbrahim oğlu Hacı Ahmed zimmetinde nakden alacak hakkım olan yedi bin guruş 

ile zimmetinde mütekarrir ve ma‘kud aleyh mihr-i müeccel hakkım ile nafaka-i 

iddet-i muayyene-i ma‘lûmemi merkûm Hacı Ahmed’den ve bir de bu vakte kadar 

leh ve aleyhimde olarak açılmış ve açılacak bi’l-cümle deâvî hakkında her kim olursa 

olsun ale’l-infirâd müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye 

ve nizâmiyyede bidâyeten istînâfen temyîzen i‘tirâzen iâdeten taleb ve da‘vâ ve 

muhâkeme ve muhâsama ve müdâfaa ve redd-i cevâba tashîhân muhâkeme ve 

muhâsama hükm-i gıyâbî ve vicâhî küllîsine ve kendi imzâsıyla istid’â ve levaih 

takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na teblîg u tebellüga ve tahlîf ü istihlâfa ve 

alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve deâvî-i âmmenin son derecelerine kadar 

bi’l-cümle mevâdd-ı kanûniyye-i hukûkiyye ve ticâriyye ve cazâiyyenin bahsi (S.27)  

ahkâm-ı icrâ’ya ve redd-i a’zâya ve şahs-ı sâlis sıfâtıyla duhûl-i muhâkemeye ve 

i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-gayra vaz‘-ı hacz ve fekkine ve sulh u ibrâya ve’l-hâsıl  

husûs-i mezkûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mezbûr Mehmed Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr        

Mühür  

(----) Esma hüsna bint-i Mehmed Ağa 

Mühür 
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Mezbûrenin şer‘i şerîf-i enverde zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli 

temhîr eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr  

Çaput oğlu  

Mühür                   

Mu‘arrif-i mezbûr 

Uğundurlu oğlu 

Mühür 

Mezbûre Esma Hâtûn fî 21 Receb mahkeme-i şerîf-i enverde mezbûr Karslı 

Mehmed Efendi’yi vekâletten kat’iyyen azl ettiğini ifâde eder. 

Mezbûre           

Mühür 

Huzûrumuzda Esma Hâtûn ber-vech-i muharrer ifâde ettiğini ve zâtını ta‘rîf 

ettiğimizi tasdîk ederiz.  

Karslıoğlu 

Mühür 

Numro 55 

Zilkâr Mahallesi sâkinlerinden Bekir oğlu Ali bin Bekir nâm kimesne 

medine-i merkûme mahkemesinde ve ma‘kud meclis-i şer‘imizde Hacı Mehmed 

Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaput Efendi oğlu Hafız Abdulkadir 

Efendi ibn-i Ali Efendi ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mahalle-i mezbûre 

sâkinelerinden Hükkâm Ali oğlu kızı Hatice ibn-ieti Mehmed nâm Hâtûn ile 

miyânımızda münâziün fih bahçe tarîki da‘vâsından dolayı mezbûre ile mahkeme-i 

âidesinde şer‘an ve nizâmen bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve 

müddeâ aleyh sıfâtlarıyla taleb ve da‘vâ ve husûmet ve redd-i cevâba ve müsted‘ayât 

ve levâih takdîmine ve her nev‘ kararları keşf ü talebine şühûd-u ikame ve istimâ’na 

ve tahlîf ü istihlâfa ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl 

muhâkemenin son derecesine kadar tedâbîr-i şer‘iyye ve nizâmiyyenin icrâ’sına 
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me’zûn olmak üzere tarafımdan mûmâ-ileyh Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekîl ve 

nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti 

kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

Mühür   

            Numro 56 

            Ağca Bölge Mahallesi eşrâfından Başeskizâde Hâlil Ağa ibn-i İsmail Üryani 

Müslim Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden 

tüccâr-ı mu’teberândan Naharyan Mıgırdıç veled-i Menâs veled-i Mıgırdıç Bezirci 

Tarlası Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i  

merkûmesinden Kasab esnâfından Bilo oğlu Ağuca veled-i Ohâns nâm 

kimesnelerden her biri medine-i merkûme mahkemesinden ma‘kud meclis-i  

şer‘imizde ve Sivas eşrâfından Sakazâde izzetlü Hacı Süleyman Ağa ibn-i (    )  

mahzarında her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Ankara vilâyet-i celîlesi 

muzâfâtından Yalınayak Karyesi ahâlîsinden ve Safancı Aşireti’nden Hâlidzâde 

Osman ve Mehmed Efendilere müştereken bey‘ eylediğimiz ağnâm-ı esmânından 

mezbûrân Osman ve Mehmed Efendiler zimmetlerinde bin iki yüz yirmi üç aded lira-

yı Osmânî alacağımız olup kable’l-edâ mezbûr Osman Efendi’nin vuku’-i vefâtıyla 

tereke-i vâsfiyesine vâzı‘ü’l-yed olan verese-i münhasırası taraflarından edâsında 

muhâlefet ve mümânaat etmekte (S.28) olanlar ile mezbûr Mehmed Efendi’den her 

biriyle âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten istînâfen temyîzen 

i‘tirâzen iâdeten hukuken ve ticâreten ve cezâ’ muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü 

istihlâfa teblîg ü tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâya ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâm hacz vaz‘u 

fekkine ve i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-gayra ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine 

tedkîk-i hatt u hâtem ve rü’yet-i muhâsebeye ve tarafımdan âhere tevkîl ü azle ve 

şahs-ı sâlis sıfâtıyla duhûl-i muhâkemeye ve her nev’ karar ve keşf-i istihsâline ve 

protesto keşîdesine lede’l-iktizâ sulh u ibrâya el-hasıl umûr ve husûs ve 

hukukumuzun muhâfazası emrinde bahşettiği nizâmât ve kavânînin her bir maddesi 

ahkâmını icrâ’ya me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 
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ile tarafımızdan Hacı Süleyman Ağa’yı vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn 

eylediğimizde mûmâ-ileyh Hacı Süleyman Ağa’ dahi ber-vech-i muharrer vekâleti 

kabûl ve hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî edâya taahhüd ve iltizâm eylediği ketb 

olundu. 

Vekîl         

Naharyan Mıgırdıç 

İmza 

Geçeryân Mihail 

Mühür 

Bilo’nun Ağucan 

İmza 

Numro 57 

Akdeğirmen Mahallesi sâkinlerinden teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Habeş oğlu Pagos veled-i Ağbâb veled-i Ohâns meclis-i şer‘de mahalle-

i merkûme sâkinlerinden ve teb‘a-i müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden li-

ebeveyn erkarındaşları Agob Efendi ve Ohâns Ağalardan her biri muvâcehelerinden 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb pederim olup bundan bir sene mukaddem vefât 

eden Ağbâb bin verâseti zevcesi vâlidesi Maryam bint-i Bâbik ve sulbî kebîr oğulları 

merkûman Agob Efendi ve Ohâns Ağa ile bana münhasıra olup bizlerden başka vâris 

olmayıp pederimiz müteveffâ-yı merkûmûnun hayâtından mahalle-i merkûmede 

vâki‘ ve hîn-i tahrîr etmekte dokuz numro ile murakkam bir taraftan Eşbâb oğlu 

nişân veled-i Karabet ve Abacı oğlu Menâs ve kızı Neci Öşe(?)  (?)  İbrahim bin 

Mehmed ve taraf-ı râbi’a tarîk-i âmm ile müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk-i 

menzile ve Sivas’ta Sipahi Pazarı civârında kâin ve hîn-i tahrir-i emlâkta on altı 

numara ile murakkam bir taraftan Boğazkesenli Hasan Ağa ve Hatib oğlu hem-

şîreleri dükkânları ve bir taraftan kahve taraf-ı râbi’a tarîk-i âmm ile mahdûd bir 

dükkân ve kezâ medine-i merkûme sevkinde Yeni Demircilerde vâki’bir taraftan 

Demirci Menâs ve bir taraftan Demirci Markos dükkânları ve bir taraftan arsası ve 

önü Demirciler çarşısıyla mahdûd bir bâb Demirci dükkânı ve Sivas’da Mevlevîhâne 

civârında vâki‘ bir taraftan Osman Ağa tarlası ve bir taraftan Abdi oğlu Abdi Ağa ve 
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bir taraftan Arab oğlu Agob tarlaları ve taraf-ı râbi’i tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt’a 

tarla benimle verese-i merkûmûna mevrûs olmakla mes’ele-yi mîrâsımız olan (----)  

sehimden benim hisse-i irsiyye müşârün-ileyha isâbet eden yedi sehm hissemi menzil 

ve dekâkîn ve tarla-yı mezkûrlardan hisse-i irsiyyemi semen-i misliyle tâlibine 

me’mûru huzûrunda bey‘u temlîk ve teslîm ü i‘tâ sında (S.29) ve me’mûru 

huzûrunda muâmele-i ferâğıyyeyi icrâ’ya ve semenini ahz ü kabza ve tarafıma 

teslîme ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile birâderlerim merkûman Agob ve Ohâns 

Efendiler dahi birbirini müştereken ve münferiden vekîl eyledim dedikte onlar dahi 

kabûl eyledikleri ketb olundu. 

Vekîl    

İmza 

Vekîl    

İmza 

(----)  

İmza 

            Numro 58 

            Gökmedrese Mahallesi ahâlîsinden Örükcülü Hasan bin Mehmed meclis-i 

şer‘de Şeyh Çoban Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerindenVânizâde İsmail 

Ağa ibn-i Mu’ammer mahzarında ikrâr-ı tâmm edüb müteveffâ Ali Paşa oğlu zevcesi 

Kezban Hâtûn ile sulbiyye kebîre kızları Zeyneb ve Huriye’den her birerlerinin 

iddiâ’ eyledikleri ma‘lûme’l-hudûd bir bâb hâne ile ve sâir aleyhimde iddiâ olunan 

kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve nizâmiyyede muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve isbât ve temyîze kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih 

takdîmine lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl eyledim ol 

dahi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya taahhüd 

eylediği ketb olundu. 

Vekîl   
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İmza  

(----) 

Mühür 

Numro 59 

Sivas Tokmak kapu Mahallesi’nde sâkin ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Haçadır Ağa veled-i Manuk (?)  meclis-i şer‘de Cedîd-i Kebîr 

Mahallesi sâkinlerinden Timciyan (?)  Nerses Efendi mahzarında takrîr-i kelâm edüb 

mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her kangı derece ve dâirelerinde olursa 

olsun leh ve aleyhimde olarak ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve 

hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâiyyede ve bidâyeten ve istînâfen ve şer‘an ve vicâhen 

ve gıyâben ve i‘tirâzen ve müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla şer‘i  şerîf ve bidâyet 

hukuk ve ticâret inde’l-îcâb istînâf mahkemelerinde muhâkeme ve muhâsamaya ve 

kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve her 

nev’ kararlar talebiyle turuk-i kanûnîye mürâcaata ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz 

ve ehl-i hibre ta‘yînine ve azline ve teblîg ü tebellüga ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla 

duhûl-i muhâkeme ve müdâfaa ve istihsâl edeceği hücec ve i‘lâmâtı   mevki‘-i 

icrâ’ya ve vaz‘ ve hacz ve fekk-i  hacze ve müdâfaaya ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûru 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

vekîl eyledim dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl                        

İmza   

(----) 

Mühür 

            30 

            Numro 60 

            Medine-i Sivas mahallâtından Hacı Mehmed Mahallesi eşrâfından 

Zenbilcizâde Hasan Efendi ibn-i İbrahim Efendi medine-i merkûme mahkemesinde 

meclis-i şer‘de mahalle-i merkûme sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaputzâde 

Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında takrîr-i kelâm edüb Yahyabey 
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Mahallesi ahâlîsinden Şemseddinzâde Şemseddin Efendi oğulları Avni ve Nuri 

Efendiler ile Soğuk Çermik civârında mutasarrıf olduğum esbâbın ta’tîl duran ve  

vuku‘ zarar u ziyânı ve fî 16 Ağustos sene 299 tarihli sulh senesi mündericâtının 

lâzım gelenler ile hukuk ve cezâ’ ve şer‘iyye mahkemelerinde bidâyeten ve istînâfen 

ve i‘tirâzen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzü’l-gayr sûretiyle müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtlarıyla taleb ve da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve müdâfaaya ve redd-i 

cevâba ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih 

takdîmine redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma hacz vaz‘u fekkine ve ehl-i hibre ve 

mümeyyiz ta‘yînine ve azline ve tedkîk ü hatt u hâteme ve şahs-ı  sâlise sıfâtıyla 

duhûl-i muhâkeme ve müdâfaaa ve protesto keşîdesine ve her nev’ kararları keşf ü 

talebine ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga istihsâl 

edeceği i‘lâmâtı mevki‘ i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl  muhâkemenin son derecesine kadar 

umûr ve hukukumun muhâfazasına şer‘i  şerîf ve kavânîn ve nizâmât-ı seniyyenin 

her bir maddesi ahkâmını icrâ’ya ve dâirede olan evrâkımı ta’kîb ve husûs-i 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfaya me’zûn olmak üzere tarafımdan 

mûmâ-ileyh Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile vekîl ve nâib nâsb eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd eylediği ketb olundu. 

Vekîl              

(----) 

Numro 61 

Sivas’ın Köhne Civan Mahallesi sâkinlerinden Kerim oğlu Ahmed Efendi 

meclis-i şer‘de ( ) Mahallesi’nde sâkin Gürünlü Ömer Kadızâde Abdulaziz Efendi 

mahzarında takrîr-i kelâm edüb Yusuf Çavuş oğlu Ali Efendi ile Çandan Oğlu 

Osman Ağa’nın yeri Mehmed Bey ve Şehriban Hâtûn’a ve sâir zevk hakkında gerek 

merkûman ve gerek sâir mûcebleriyle müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla taleb ve 

da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve 

istînâfa ve temyîze ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî ve talebine ve kendi imzâsıyla arzuhâl 

ve levâih takdîmine ve i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-gayra ve teblîg u tebellüga ve 

istihsâl edeceği ve i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve rü’yet-i muhâsebeye ve’l-hâsıl  
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husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan merkûmu vekîl 

eyledim dedikte ol dahi kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl           

Müvekkil 

            Mûmâ-ileyh Ahmed Efendi meclis-i şer‘a gelip vekîl-i mezbûr Aziz Efendi’yi 

vekâlet-i mezkûre kat’iyyen azl eylemediğini takrîr ettiği ketb olundu.  

Fî 26 Rebîü’l-âhir sene 314                   

Mûmâ-ileyh 

Mühür 

 

            31 

            Numro 62 

            Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden zâtı zeyl-i zabtda muharrerü’l-esâmî 

kesân ta‘rîfleriyle mu’arrefe Kaynak oğlu kızı Marta(?)  bint-i Agob meclis-i şer‘de 

an-asl Gürün Kazası ahâlîsinden olup mahalle-i merkûmede sâkin teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Katolik Milleti’nden Ağazar oğlu Kiyork veled-i Agob mahzarında takrîr-

i kelâm edüb müteveffâ oğlum Karabet’ten bana mevrûs bi’l-cümle emlâk ve eşyâ ve 

hayvânât ve sâire metrukâtını vâzı‘ü’l-yed olanlardan ve müşterekleri olan 

kimselerden âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyyede bidâyeten 

ve istînâfen ve i‘tirâzen ve gıyâben taleb ve da‘vâ ahz ü kabza ikame-i şühûd 

istimâ’na kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve tedkîk-i hatt u hâtem ve 

rü’yet-i muhâsebe lede’l-iktizâ sulh u ibrâya istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya 

vaz‘a ve teblîg ü tebellüga ve taleb-i tahlîfe ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve 

mûrisim müteveffâ-yı merkûmdan bir iddiâ’yı hak eden olursa tafsîlât-ı muharrere 

dâiresinde muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve istînâf ve temyîze ve’l-hâsıl  

hukukumun muhâfazası bâbında lâzım gelen kâffe-i tedâbîr-i şer‘iyye ve 

nizâmiyyeyi icrâ’da re’yiyle amel ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan merkûm 
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Kiyork’u vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

            Numro 63 

            Hoca İmam Mahallesi eşrâfından Hafız Efendizâde Vehhab Efendi ibn-i Nuri 

Efendi meclis-i şer‘de an-asl Karahisâr-ı Şarkî ahâlîsinden olup Sivas’ın Şah 

Hüseyin Mahallesi’nde mukîm Hazînedârzâde Mehmed Ragıp Efendi ibn-i 

Abdulkadir Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mahalle-i 

merkûme sâkinlerinden ammizâdem Hasan Efendi’den olan iki bin küsur guruş 

matlûbum ile müteveffâ Hasan Efendi’den müntakil mülk ü menzil ve emvâl ü 

eşyâdan olan hissemi müteveffâ-yı mezbûrun terekesine vâzıatü’l-yed olan sulbî 

kebîre kızı Şerîfe müteveffâ-yı  mezkûrun bi’l-cümle emvâl ü eşyâsına vâzıatü’l-yed 

olduğu hisse-i irsiyye ve şâyiamı tarafıma edâ ve teslîmden imtinâ’ eylediğinden 

bununla beraber meblağ-ı  mezkûr iki bin guruşu tereke-i vakfiyyesinden edâ ve 

teslîme merkûme ile âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve meblağ-ı  mezkûr iki bin 

küsur guruşun da güzeştesinde li-ecli’d-da‘vâ mehâkim-i  nizâmiyyede taleb ü da‘vâ 

ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî küllîsine ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve i‘tirâz ale’l-hükkâm vel-gayra ve 

teblîg u tebellüga ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf-ü istihlâfa ve i‘lâmâtı 

mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve sulh u ibrâya ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Mehmed Ragıb Efendi’yi vekîl ve nâib-i 

münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Mehmed Efendi dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                

Mühür 

(----) 

İmza  
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32 

Numro 64 

Hoca İmam Mahallesi sâkinelerinden zevâtıŞeyh Çoban Ağca Bölge 

Mahallesi ahâlîsinden Veli oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer ve Ağnevid oğlu Süleyman 

bin (   )  nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe Mescidli oğlu kızı Şerîfe bint-i Hasan 

nâm meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çaput oğlu Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb sâlifü’z-zikr Hoca İmam Mahallesi eşrâfından Hafız Efendizâde 

Abdulvehhab Efendi’nin benden te’addî eylediği bir bâb hânenin terhîni ve hisse-i  

irsiyye vesâire da‘vâsından dolayı mûmâ-ileyhâ ile mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i 

Aliyye’nin her kangı derecesinde olursa olsun şer‘i ve nizâmî noktalarında 

muhâsama ve müdâfaa’a ve redd-i cevâba müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve her 

nev’ kararlar talebine şühûd ve ikame ve istimâ’na ve tahlîf ve istihlâfa ve müddeâ 

bih hâne-yi lâzımenize me’mûru huzûrunda me’mûru huzûrunda takrîr-i ferâğa ve 

semen-i mebî’den fazla kalan akçemi müşteri gibi ağadan ahz ü kabza ve makbûzunu 

bana irsâl ü îsâle ve’l-hâsıl kavânîn-i mevcûde ahkâmının son dereceye kadar 

icrâ’sına me’zûn bulunmak üzere tarafımdan mezbûr Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i  şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn edüb ol 

dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî-edâ ve îfâya 

taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ vâkî‘ bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî sene 1314 Rebî’ül-âhir 

İmza 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                      

İmza  

Numro 65 

Medine-i Sivas’ın Bezirci Tarlası Mahallesi’nden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden ve kasab esnâfından ve şahsı zeyl-i zabtta isimleri 

muharrer kimseler ta‘rîfleriyle mu‘arref Pito oğlu Simon veled-i Evakim meclis-i 

şer‘de mahallât-ı merkûmeden Küçük Kenîse Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i  

Devlet-i Aliyye’nin millet-i merkûmesinden Natur Oğlu Öskehân veled-i Kiyork 

mahzarında ikrâr-ı tâmm edüb Ankara Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Hâlikanlı 



90 
 

Nâhiyesi’nin Yalınayak Karyesi’nde mukîm tüccardan Hâlluzâde Osman Efendi 

birâderi Mehmed Ağa ağılında da‘vâr esmânından bulunan bilâ sened yetmiş aded 

lira-yı Osmânî ve bir kıt’a poliçesine senediyle iki yüz on beş aded ki cem’an iki yüz 

on beş aded lira-yı Osmânî matlûbâtımı mûmâ-ileyh Mehmed Ağa’dan bi’t-taleb ahz 

ü kabza ve tarafıma îsâl ve irsâle ve mûmâ-ileyh tarafından edâda muhâlefet olursa 

âid olduğu vilâyet-i mezkûre ve sâir vilâyette ve îcâb ederse livâ ve kazâ 

merkezlerinden ve’l-hâsıl mehâkim ve mecâlis-i  Devlet-i Aliyye’nin her bir şer ‘ ve 

nizâmî ve ticârî ve cezâî muhâkemelerinde medyûn merkûmu aleyhinde ikame ve 

da‘vâ ile bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve gıyâben muhâkemât ve 

muhâsamaya ve kendi imzâsıyla her nev’ evrâk müsted‘ayât takdîmine ve her nev’ 

kararları istihsâline ve ikame-i şühûd ve istimâ’na hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine 

ve tahlîf ve istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîni ve azline ve teblîg u 

tebellüga ve hacz vaz‘u fekkine ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve 

salâhiyeti ma’rûza dâiresinde veya daha az ve çok şartlarla âheri tevkîl ve azle ve’l-

hâsıl  husûs-u mezkurun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini icrâda re’yiyle amele 

tarafımdan merkûm Öskehân’ı vekîl eyledim dedikde ol dahi kabûl ve merkûmenin 

zâtını ta‘rîf ettiğini tasdîk ederiz.   

Poladyan Mıgırdıç                           

İmza   

(----)  

Kasab esnâfından 

Vekîl 

Mühür 

33 

Numro 66 

Kabalı Mahallesi sâkinelerinden zevâtı Şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden 

Vani(?)   oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer ve Ağca Bölge Mahallesi ‘Ağnevid oğlu 

Süleyman Ağa ibn-i Ömer nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe olan Çöl oğlu kızı 

Emine bint-i Hacı Hasan nâm hâtûn zevci Hasan Ağa ibn-i Alaeddin Efendi meclis-i 

şer‘de mahallât-ı merkûmeden Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 
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vekîllerinden Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında takrîr-

i kelâm edüb kâffe-i nâsda olan her bir hakkımızda husûmet ve da‘vâya ve efrad-ı 

umûmiyye tarafından alel-infirad leh ve aleyhimize açılmış ve açılacak da‘vâları 

mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her kangı derecesinde olur ise olsun şer‘an  

ve nizâmen âid olduğu mahkemelerde hukuk ve cezâ’ noktasında müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten taleb taleb ve da‘vâ ve 

husûmet ve redd-i cevâba ve müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve her nev’ kararlar 

ehl-i hibre mümeyyiz ta‘yînine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve 

hacz ve fekk-i  hacze ve protesto keşîdesine teblîg u tebellüga ve redd-i a’za ve 

iştikâ’ ani’l-hükkâma ve’l-hâsıl  usûl-i  muhakemat-ı hukûkiyye ve cezâ’iyye ve 

kavânîn-i mevcûde-i sâirenin ahkâmını tamâmıyla icrâ’ya tarafımızdan mûmâ-ileyh 

Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi dahi vekâlet-i 

mezkûreyi muharrer vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî 

edâ ve îfâya taahhüd etmeğin vâkı’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                

Müvekkile-i mezbûre 

Karayılan oğlu Hasan 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr                          

Mühür                   

Mu‘arrif-i mezbûr                         

Mühür 

 

Numro 67 

An-asl Koyulhisar Kazası ahâlîsinden olup hâlâ Sivas Vilâyeti’nden Vilâyet-i 

Celîle Ma’iyet me’mûrlarından Ahmed Hamdi Efendi ibn-i Ali Efendi Medine-i 

Sivas mahkemesinde meclis-i  şer‘imizde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb kaza-i 

mezkûr mahallâtından Cami’i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden iken işbu tarihten iki sene 
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mukaddem vefât eden pederim Cilvezâde Ali Efendi’nin mârü’l-beyân Câmi’i Kebîr 

Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûme’l hudûd vel-etrâf ayru ayru iki bâb mücedded konak ve 

bir bâb atîk mülk-i menzilden her birini peder ve mûrisimiz müteveffâ-yı  mûmâ-

ileyhin tarih-i vefâtından şimdiye kadar diğer vârisleri icâra virüb iki senelik bedel-i 

icâretlerini zimmetlerine geçirmiş olduklarından bi’t-tahsîl pederim müteveffâ-yı  

mûmâ-ileyh hayâtında iltizâm ve der-uhde eylediği üç yüz on iki senelik ma‘lûme’l-

esâmî kurâ a’şârı bedelâtından bekâya görülen ve teslîm-i sandık edilmeyen 

mübâlâga icrâyı mahsûbu husûsundaki her bir muâmelât-ı resmîyyenin icrâ’sına ve 

şayet icâze-i müterâkime mezkûreler bakâyı mezkûreyi kapatmazsa kurâ-yı mezkûr 

zahâiri esmânından kaza-i mezkûr ahâlîsinden mahkeme-i şer‘iyye odacısı Ali 

Efendi’de dört yüz kırk ve ikinci kâtib ve Hasan Efendi’de iki yüz elli iki ve 

Odyakmaz Sa’îd Efendi’de yüz elli iki ve Cüne Karyesi sâkinlerinden Karadağlı oğlu 

Abdullah Ağa’da kırk sekiz ve Karamerik Karyeli Ömer oğlu Seyid Ağa’da iki yüz 

ve Timur (?)  ve Yaşar Kasabasının bakayâ-yı muhtîsinden altı yüz on dokuz ve 

Fetene Karyesi muhtîsinden doksan beş ve Kadife’den yetmiş ve Tikveşe’den ve 

Çorki’den dört yüz elli iki ve Muhtar oğlu Rasim Ağa’da yüz yirmi dört ve Halva  

oğlu Mahmud Ağa’da yüz yirmi ve Karaman oğlu Edhem Ağa’da otuz guruşuna 

mim haysü’l-mecmû’ üç bin iki guruş ve yine Jurnalzâde Hasan Efendi’den 

veresesinden unu vâlidemizin aldığı on batman revgan esmânından ma‘lûme’l-

mikdâr parayı mâlsandığına teslîm edecek a’şâr parasından tesviye ettiği cihetle bunu 

ve pederim müteveffâ-yı  mûmâ-ileyhin hayâtında teslîm-i sanduk edeceği a’şâr 

parası olan on beş lirayı vefâtı hasebiyle yatıramayıp vâlidemizin sakladığı 

komşuların müşâhede ve rü’yetiyle ma‘lûm olup mezkûr on beş lirayı ve Yakub oğlu 

İlyas Hoca’nın zevcesinden kezâ zahire esmânından mikdâr-ı mechûlüm olan 

mebâliğ mukabilinde te’diyesinin te’mîn ü istifâsîçün dört yüz guruşluk kadar ….. 

altun rehn-i vaz‘ edüb mezbûrenin adem-i i‘tâsı cihetiyle rehn-i mezkûru deyni 

mukabilinde mahsûb idülüb bu para dahi vâlidemiz mezbûre yedinde olmakla bunları 

dahi hükûmet ma’rifetiyle bi’t-tahsîl a’şâr bedelâtı noksanını ikmâl içün mahsûb 

edilmesine ve mebâliğ-i mezkûrelerde kifâyet etmezse mezkûr konak ve hânelerin 

sene-i âtiyelerinin îcârelerinden tesviye ettirilmesine ve pederim müteveffâ-yı  

mûmâ-ileyhin yetim ve yetîmeleri olduğu cihetle terekesi mûceb-i tahrîr olduğundan 

ma‘rifet-i şer‘ ile terekesi (S.34) tahrîr ettirilerek bi-hükmi’l-ferâizi hisse-i 
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irsiyyemizi ve beynimizde tefrîk ü taksîm ü muâmelâtını icrâ’ya ve hisse-i irsiyyemi 

ben oraya gelinceye değin isti’mâl etmek üzere li-ebeveyn kız karındaşım Fatıma’ya 

teslîme ve husûs-i mezkûrların tesviye ve icrâ’sında gerek hukuk-i hazîne ve gerek 

son dereceye kadar zimemât-ı mezkûre ve gerek hukukum olsun muhâfazaları 

hakkında her kim tarafından mümânaat ve muhâlefet edilirse onlar ile münferiden ve 

müştereken âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede müddeî ve müddeâ aleyh 

sıfâtıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen ve ticâreten ve 

hukuken ve cezâ’en mehâkim-i  nizâmiyyenin her bir derece ve kısımlarında son 

dereceye kadar muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî 

ve talebine ve ikame-i şühûd istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine şahs-ı  sâlise sıfâtıyla duhûl-i 

muhâkeme ve tatbîk ü hatt u hâteme protesto keşîdesine ve hacz vaz‘u fekkine ve 

redd-i a’zâ iştikâ’ ani’l-hükkâma i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve lede’l-iktizâ sulh u 

ibrâya ve tarafından âherini tevkîl ü azline ve’l-hâsıl  bi’l-cümle mehâkim ve 

makamât ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin makamıma kaim olarak ta’kîb-i keyfiyyâta 

ve her bir kavânîn ve nizâmâtın iktizâ ve îcâb ettiği her bir mevâdd-ı ahkâmını 

icrâ’ya ve her bir nev’ evrâk-ı resmiyye ve gayr-i  resmiyyeyi kabûl ve imzâ ve 

tahtîm etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye tarafımdan kabûlüne 

ve mevkufe kaza-i mezkûrun Câmi'-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden amucam 

Hâlvazâde Hâlil Efendi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb eylediğimi mübeyyin işbu 

mahâlli temhîr eyledik.  

Fî 8 Cemâziyel-evvel 1314 

Maiyyet me’mûrundan müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

 

Numro 68 

Yahya Bey Mahallesi sâkinlerinden Şemseddinzâde Fazlu Avni Efendi ibn-i 

Mehmed Şemseddin Efendi Meclis-i şer‘de li-ebeveyn er karındaşı Nuri ve 

ammizâdeleri Mehmed Sâbit ve te’addîler (?)  hâzır oldukları hâlde an-asl Divriği 

Kazası kurâsından Yenigan Karyesi sâkinlerinden teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden (?) Sivas’ta mukîm Firaderyan Kigork Efendi veled-i Karabet 
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mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Sivas’ın Hacı Mehmed Mahallesi 

ahâlîsinden Zenbilcizâde mekremetlü Hasan Efendi’nin benimle hâzırûn mûmâ-

ileyhimden iddiâ’ eylediği mutasarrıf olduğu esbâbın (?)  vuku’-i zarar u ziyânı 

mahkeme-i bidâyette iddiâ’ etmekle mûmâ-ileyh veya vekîliyle bidâyeten ve 

istînâfen ve i‘tirâzen ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve ikame-i şühûd ve 

istimâ’na ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ve azline ve taleb-i keşfe ve redd-i a’zâ 

ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve tatbîk ü hatt u hâteme ve protesto keşîdesine ve hacz 

vaz‘u fekkine ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve’l-hâsıl mehâkim ve mecâlis-i  

Devlet-i Aliyye’nin kâffe-i turuk-i şer‘iyye ve kanûniyyeyi icrâ’da re’yiyle amele 

ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrunun küllîsini taraf-ı mûmâ-

ileyhim tarafından mûmâ-ileyh Kigork Efendi’yi vekîl eyledik ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl eyledim diyerek hâzırûn ile vekîl-i mûmâ-ileyh Avni Efendi’yi 

tasdîki bâbında. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                  

İmza  

Vekîl-i mûmâ-ileyh      

İmza  

Vekîl-i mûmâ-ileyh      

İmza 

Vekîl-i mûmâ-ileyh      

İmza       

(----) 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh Şemseddin Efendi 

İmza 

Numro 69 

Cami’-i Kebîr Mahallesi’nden Veli Ahmed oğlu Mustafa Efendi ibn-i 

Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘de Bahtiyarbostânı Mahallesi’nden ve da‘vâ 

vekîllerinden Benlizâde Ali Efendi ibn-i Ömer Efendi mahzarında kâffe-i nâsda olan 

her bir hakkımda husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı umûmiyye tarafından ale’l-infirâd 
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aleyh-i âciz-ânemde ikame olunmuş ve olunacak hukuk ticâret ve hukuk-i şer‘iyye 

da‘vâlarını mehâkim-i Devlet-i Aliyyenin her bir derecesinde bidâyeten ve istînâfen 

ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen ve ticâreten ve hukuken ve cezâen mehâkim-i  

nizâmiyyenin her bir derece-i kısımlarında son dereceye kadar muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî ve talebine ve ikame-i şühûd 

(S.35)  ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve kendi 

imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şahs-ı sâlise sıfâtıyla duhûl-i 

muhâkemeye ve protesto keşîdesine ve hacz ve fekk-i  hacze ve redd-i a’zâ iştikâ’ 

ani’l-hükkâma i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve 

tarafından âheri tevkîl ü azle ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve azline ve’l-

hâsıl  bi’l-cümle mehâkim ve makamât ve mecâlis-i  Devlet-i Aliyye’de makamıma 

kaim olarak ta’kîb-i keyfiyyâta ve her bir kavânîn ve nizâmâtın iktizâ ve îcâb ettiği 

her bir mevâdd-ı ahkâmını icrâ’ya me’zûn olmak ve her bir nev’ evrâk-ı resmiyye ve 

gayr-i  resmiyyeyi kabûl ve imzâ ve tahtîm etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimizde Ali Efendi dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini taahhüd ve iltizâm eylediği işbu 

mahalle şerh verildi. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh         

İmza 

Numro 40 

Tonos Kazası kurâsından Baltalar Karyesi sâkinlerinden zevâtları zeyl-i 

zabtta isimleri muharrer kimesne ta‘rîfleriyle mu‘arrefler Muhyiddin oğlu Abdullatif 

Ağa ibn-i Muhyiddin bin Muhyiddin ve li-ebeveyn er karındaşı Kurban Mehmed 

nâm kimesnelerden her biri meclis-i şer‘de karye-i merkûme ahâlîlerinden İbrahim 

Hâlil oğlu Hasan ibn-i İbrahim Hâlil ve kaza-i mezkûre kurâsından Burnu Kara 

Karyesi sâkinlerinden Buderâoğlu Kuyumcu Yusuf ibn-i Buderâ nâm kimesnelerden 

her biri hâzır olduğu hâlde ve yine Sivas’ın Üryani Müslim Mahallesi sâkinelerinden 

ve da‘vâ vekîllerinden Hazinedârzâde Osman Nuri Efendi mahzarında her biri ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb gerek münferiden ve gerek müctemian her birimiz leh 

ve aleyhimizde gerek mehâkim-i şer‘iyye ve gerek hukûkiyye ve cezâ’iyye ve 

bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve gıyâben ve tahkik-i taleb ü da‘vâ muhâkeme ve 
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muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve müsted‘ayât takdîmine 

i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve i‘tirâz ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve redd-i 

a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve hacz vaz‘u fekkine ve kendi imzâsıyla istid’â ve 

levâih takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na her nev’ keşf ve kararlar talebine ve 

protesto keşîdesine ve hacz ve fekk-i hacze ve redd-i a’za ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve 

ehl-i hibre ta‘yîn ve azline ve’l-hâsıl muhâfaza-i hukukum husûsunda icrâ’sı lâzım 

gelen kâffe-i muâmelât-ı şer‘iyye ve kanûniyyeyi icrâda re’yiyle amelden ve hâzırân-

ı mezbûrân tarafımızdan mûmâ-ileyh Osman Efendi’yi vekîl eyledik dediklerinde 

hâzırân-ı mezbûrân ile vekîl mûmâ-ileyhden her biri müvekkilân-ı  merkûman tasdîk 

edildiği ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh        

Mühür     

Hâzır 

Mühür       

Hâzır 

Mühür 

Hâzır 

Mühür                

Müvekkilûn-i mezbûrun Abdullatif ve Kurban Mehmed ve Hüseyin ve 

Yusuf’tan her birinin şâhıslarını ta‘rîf eylediğini tasdîk ederiz. 

Numro 41 

An-asl Trabzon Vilâyâtı muzâfâtından nefs-i Sason mahallâtından Pazar 

Mahallesi ahâlîsinden ve Sivas’da âramsâz yirmi sekizinci alayın birinci taburunun 

âlây kâtibi Rif’atlü Mehmed Emin Efendi ibn-i El-hâc İsmail Efendi Medine-i Sivas 

mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

edüb mütevellîsi olduğum mahalle-i merkûmede vâki‘ bir taraftan (S.36)  vefât eden 

Ali Efendi’nin hayâtında yedinde müstakillen mülkü olup ba’de’l-vefât zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i  (   )  ve sulbî kebîr oğulları İbrahim ve Mehmed 

ve sulbiyye-i kebîre kızları Mihri ve Zübeyde Hâtûnlara münhasıra olup ba’dehû 



97 
 

kable’l-kısme ibn-i kebîr mezbûr Mehmed dahi vefât edüb verâseti vâlidesi zevce-i 

mezbûre vâlidem Hatice Hâtûndan ve li-ebeveyn er karındaş ibn-i kebîr-i mezbûr 

İbrahim ve li-ebeveyn kızkarındaşlarım mezbûretân Mihrî ve Zübeyde Hâtûnlar ile 

li-ümm er karındaşı olmamla bana münhasıra iki kıbeli’l-kısme bint-i kebîre-i 

mezbûre Mihri dahi vefât edüb verâseti vâlidem mezbûre Hatice Hâtûn ve sadriyye-i 

kebîre kızı Hafize ve li-ebeveyn er karındaşlarım mezbûrân İbrahim ve Zübeyde’ye 

münhasıra iken kable’l-kısme bint-i kebîre-i mezbûre Zübeyde dahi vefât edüb 

verâseti kezâ vâlidem Hatice hâtûn ve li-ebeveyn er karındaşı mezbûr İbrahim ve li-

ümm er karındaşı olmamla bana münhasıra olduğu ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsımız  

üç bin sekiz yüz seksen sehimden olup sihâm-ı merkûmeden dokuz yüz kırk bir 

sehmi vâlidem ümm-i mezbûre Hatice Hâtûn ve iki bin iki yüz kırk sehmi ibn-i 

kebîr-i mezbûr İbrahim’e ve üç yüz yetmiş sekiz sehmi bint-i mezbûre Hafîze Hâtûn 

ve bâki üç yüz yirmi dokuz sehmi bana isâbet ve intikal edüb bu vecihle menzil-i 

maksûd-i mezkûre mutasarrıf olmakta olduğumuz hâlde mârü’l-beyân Pazar 

Mahallesi ahâlîsinden Tokadlı Müteveffâ Hacı Ömer Efendi zevcesi Akgül ve kızı 

Dudu Hâtûnlar menzil-i mahdûd-i mezkûr arsasından fuzûlî lağım geçirmek ve 

damla akıtmakla bi-gayr-i hakkın beni ızrâr etmekte olduğundan âid olduğu 

mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve  istînâfen ve temyîzen ve iâdeten 

ve i‘tirâzen müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla mehâkim-i  nizâmiyyenin her bir kısım 

ve derecesinde merkûman Akgül kızı Dudu Hâtûnlar ile muhâkeme ve muhâsama ve 

redd-i cevâba ve zarar u ziyânın def’ine ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve alacağı 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve 

husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine ve gıyâben ve tashîhân taleb 

ve da‘vâ muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve 

müsted‘ayât  takdîmine i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve i‘tirâz ve hükm-i gıyâbî ve 

vicâhî talebine ve red-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra 

ve her nev’ kararlar ve keşf ü talebine  ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve’l-hâsıl  husûs-

i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımdan kabûlüne mevkufe mârü’l-beyân Pazar Mahallesi 

sâkinlerinden Küsûrzâde Ali Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eylediği 

ketb  olundu. 
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…… 

Mühür  

            Numro 42 

An-asl Sivas’ın Cami’i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden olup el-yevm Tokad 

Sancağı mahallâtından Soğukpınar Mahallesinde mukîme zevâtı Ahi Paşazâde Bedri 

Bey ibn-i Mehmed Emin Bey ve Alâeddin Paşazâde Numan Bey ibn-i Hüseyin 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe Seyyid Ahmed Paşazâde kerîmesi Hürmüz Hânım bint-i 

Abdullah Paşa meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb Sivas’ta vâki‘ ecdâdımız Ser Sebtanyan Mehmed Paşa Vakfı 

tevliyetini fuzûlî zabt ü müdâhalede bulunanları tevliyet-i mezkûr hakkında âid 

olduğu mahkemede şer‘an ve nizâmen muhâkeme ve müdâfaa’a ve husûmet ve redd-

i cevâba müsted‘ayât ve levâyih takdîmine şühûd ikame ve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa 

istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘a ve vaz‘-ı fekk-i hacze 

ve her nev’ karar talebine ve ahz ü kabza ve me’hûzâtını bana irsâl ü îsâle istînâfen 

ve temyîzen rü’yet ve da‘vâya i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve iâdeten muhâkeme ve 

redd-i a’zâ iştikâ’ ani’l-hükkâma ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan vekîl mûmâ-

ileyh Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâlet-i kabûl eylediği ketb olundu. 

            Mûmâ-ileyhâ Hürmüz Hânım’ın zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu 

mahâlli temhîr eyledik. 

Mu‘arref-i mûmâ-ileyh         

Fî 7 Cemâziye’l-âhir 1314   

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh               

Vekîl-i mezbûr 

Müvekkile-i merkûme                       

Mühür 

Seyyid Ahmed Paşazâde kerîmesi  
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Hürmüz Hânım     

            37 

            Numro 43 

An-asl Tokad Sancağı eşrâfından ve Sancak-ı mezkûrun Yaş Meydan 

Mahallesi sâkinlerinden olup Sivas’da Mekteb-i İ’dâdî-i Şâhâne-i Âlî hakkında meyli 

olarak mütemekkin talebeden Mustafa Nazım Efendi Medine-i Sivas mahkemesinde 

biri meclis-i şer‘de ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb vâlidem olup bundan akdem 

sancak-ı mezkûrda vefât eden Adile Hânım’ın verâseti mahdûmu olduğum cihetle 

bana ve zevci sancak-ı mezkûrda sâkin pederim Hacı Ali ve diğer karındaşım kezâ 

mahâll-i mezkûrda Tevfîk Efendi ve sulbî kebîre kızı hem-şîremiz Hâce Hânıma 

münhasıra iken ba’dehû kable’l-kısme hem-şîremiz mûmâ-ileyhâ dahi vefât edüb 

verâseti mûmâ-ileyh Hacı Ali Efendi’ye münhasıra ve tashîh-i re’se-i mîrâsımız 

yirmi sehimden olup sekiz sehmi pederim mûmâ-ileyh Hacı Ali Efendi’ye ve altı 

sehmi bana ve altı sehmi birâderim gaib Tevfîk Efendi’ye isâbet etmekle vâlidem 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhâdan mevrûs emvâle ve eşyâ ve emlâk ve hayvânât ve sâire 

bi’l-cümle(?)  mahâllinde verese-i sâire ile tefrîk ü taksîm ve keyfe mâ yeşâ tasarrufa 

ve bir taraftan müdâhale vuku‘ bulursa muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve taleb-i keşfe ve arâzî ve sâir diğer metrukâtını 

birâderim merkûm Tevfîk’ten tefrîke ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine tarafımdan Sancak-ı mezkûrun mahalle-i merkûmesinde 

mütemekkin pederim mûmâ-ileyh Hacı Ali Efendi’yi kabûlüne mevkufe vekîl vekîl 

ve nâib-i münâsib nâsb eylediği ketb olundu. 

314 

(----) 

Mühür 

Numro 44 

Medine-i Sivas mahallâtından Osman Paşa Mahallesi’nden ve teb‘a-i  Devlet-

i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Pot oğlu Kapril Ağa veled-i Artin nâm şahsı 

medine-i  merkûme mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘de Pazar Mahallesi’nden ve 

da‘vâ vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç veled-i Haçadır mahzarında ikrâr ve takrîr-i 
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kelâm edüb gerek nefs-i Sivas ve gerek mülhak sancak ve kazalarda leh ve 

aleyhimde olarak ikame edilmiş kâffe-i da‘vâ-yı şer‘iyye ve hukûkiyye ve cezâiyye 

ve ticâriyye ve âid olduğu mahkemelerde kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîm 

ederek müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve 

gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten ve muhâkeme ve muhâsama ve şühûd-u ikameve 

istimâ’na ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla duhûl-i muhâkeme ve i ‘tirâzü’l-gayre ve her 

nev’ karar (----)  istînâfiyye ve temyîziyye icrâ’sına mümeyyiz ehl-i hibre ta‘yîn ve 

azle tahlîf ü istihlâfa ve istihsâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya ve vaz‘a ve hacz ve 

fekk-i  hacze ve’l-hâsıl  (----)  mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâ ve 

icrâ’ya me’zûn olmak ve kendi re’yiyle amel etmek üzere tarafımdan ile merkûm 

Mıgırdıç Efendi’yi vekâlet-i (----)  sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikte merkûm Mıgırdıç Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini îfâ edeceği işbu mahalle ketb olundu. 

1314 

(----) 

Mühür 

Vekîl-i merkûm                   

İmza  

            Numro 45 

            Üryani Müslim Mahallesi eşrâfından Mütevellîzâde izzetlü İbrahim Edhem 

Efendi ibn-i Osman Efendi meclis-i şer‘de mahalle-i merkûme ahâlîsinden 

İcârecîzâde El-hâc Abdülhamid Efendi ibn-i Lütfullah Efendi mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mütevellîsi olduğum mahalle-i merkûmede vâki‘ 

Mustafa Bey Vakfı’nın şer‘i şerîf ma’rifetiyle hesâbâtını vazîfe-dâr olan zevât 

tarafından rü’yet-i muhâsebesi taleb edildiği hâlde vakf-ı mezkûrun hâsılâtının 

muhâsebesini ve vakf-ı mezkûrun umûrunu rü’yet ve kâffe-i nâsda olan her bir 

hakkımda husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı umûmiyye tarafından ale’l-infirâd leh ve 

aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak (S.38) hukuk ve icaret ve şer‘iyye da‘vâları 

noktalarından lâzım gelenler ile mehâkim-i Devlet-i Aliyye’nin her bir dâiresinden 

istînâfen temyîzen âdeten ve i‘tirâzen ve vicâhen ve gıyâben muhâkeme ve 

muhâsama ve murâfaa ve müdâfaa ve usûl-i mehâkim-i hukûkiyye ve şer‘iyye ve 

cezâiyye ve kavânîn-i sâire-i mevcûdeye ve tevfîkan müddeî ve müddeâ aleyh 
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sıfâtıyla kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd ve 

istimâ’na tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve vaz‘-ı hacz ve fekkine alacağı 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve redd-i a’zâ ve sâireye lede’l-iktizâ tarafından âheri 

tevkîl ü azle ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Abdülhamid Efendi’yi 

vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer 

kabûl edildiği ketb olundu. 

Fî 17 Cemâziye’l-âhir 1314 

Vekîl İcârecizâde  

Mühür   

Numro 46 

Medine-i Sivas mahallâtından Veled Bey Mahallesi ahâlîsinden Deli İsmail 

oğlu Mehmed Şerîf Efendi ibn-i Abdullah meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi 

ahâlîsinden da‘vâ vekîllerinden Çaputzâde Abdulkadir Efendi ibn-i Ali mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb bundan akdem vefât eden pederim Abdullah ve 

vâlidem ve Şerîfe Hâtûn’dan benimle verese-i sâiresine mevrûs olan mahalle mârü’l-

beyân Veled Bey Mahallesi’nde vâki‘ ma ‘lûme’l-hudûd vel-etrâf müştemilât-ı ma 

‘lûmeyi hâvî emvâl ü eşyâ ve sâireye Osman Paşa Mahallesi sâkinlerinden Uzun 

Zaim oğlu kerîmesi Dudu nâm Hâtûn vâzı‘ü’l-yed olduğundan hisse-i musîbeyi 

tarafıma teslîmden imtinâ’ eylediğinden hisse-i musîbemi lâzım gelenlerden âid 

olduğu mahkemede taleb ü da‘vâya muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

müsted‘ayât ve levâih takdîmine şühûd-u ikameve istimâ’na ve tahlîf-i istihlâfa ve 

her nev’ kararlar talebine ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya ve ahz ü kabza ve 

makbûzunu bana teslîme ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek 

üzere vekâlet-i lâzıme-i şer‘iyye ve kanûnîyyenin icrâ’sına me’zûn olmak üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mezbûr Abdulkadir 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti 

kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezkûr          

İmza   
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Vekîl-i müma ileyh 

İmza 

Numro 47 

Bahtiyarbostânı Mahallesi ahâlîsinden Göndil oğlu Vezr-i İbrahim Usta ibn-i 

Hâlil nâm kimesne meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Çaputzâde Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm edüb Şah Hüseyin Mahallesi sâkinelerinden Civelek oğlu kerîmesi 

Hatice’nin vâlidesi Dudu Hâtûn’un sagîre kızım Nâile’nin nafaka kisve bihâ ve 

levâzım-ı zarûriyyesîçün aleyhimde gıyâben almış olduğu bir kıt’a hüccet-i şer‘iyye 

mûcebince şehriyye yirmi guruş nafaka hisse-i mezbûre Dudu ile âid olduğu 

mehâkimde muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâih takdîmine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü 

tebellüga ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu her bir muâmelât-ı şer‘iyye ve 

tedâbîr-i nizâmiyye bahş ettiği ahkâm ve mevâddın icrâ’sına me’zûn olmak üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Abdulkadir 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti 

kabûl eylediği ketb olundu. 

1314 

20 Cemâziyelâhir                                         

Müvekkil-i merkûm Göndil oğlu  

Mühür  

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

İmza 

39 

Numro 48 

Baldırpazarı Mahallesi sâkinlerinden zevâtı mahâll-i merkûme ahâlîsinden 

İlferzâde Hamza bin Süleyman ve Oğlan Çavuş Mahallesi sâkinlerinden Şekercioğlu 

Mehmed Ağa Abdullah nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe Tatar Çil Osman Ağa 

hem-şîresi Medine bint-i Receb Ağa meclis-i şer‘de Şeyh Çoban Mahallesi 
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sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Dayı oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb müteveffâ birâderim mûmâ-ileyh 

Tatar Osman Ağa’dan mevrûs bi’l-cümle emlâk ve emvâl ve nafaka ve hayvan ve 

sâire ile müteveffânın hânesi derûnunda pederimiz Receb Ağa’dan bi’t-tevliye bana 

intikâl eden ma‘lûme’l-mikdâr bahçe hakkkında vâzı‘ü’l-yed olanlarla âid olduğu 

mahkemede taleb ü da‘vâya ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba 

müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe 

ve istihlâfa ve her nev’ kararlar talebine ve makbûzunu tarafıma teslîme mehâkim-i  

Devlet-i Aliyye’nin her bir derecesinde hakkında bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen 

ve vicâhen ve gıyâben temyîzen müdâfaa murâfaa ve müteveffâ-yı  mezbûrun 

eşyâlarını muhâfaza içün mahkeme-i şer‘ tarafından taht-ı temhîre mührün fekki 

hakkında dahi muhâkeme ve murâfaaya ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 

mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi mûmâ-ileyh 

dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezbûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâ ve 

îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ vaki’ bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl  

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 
Mu‘arref-i mezbûr                        

İmza  

Mu‘arref-i mezbûr 

İmza 
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Numro 49 

Kal’a-i Atîk Mahallesi ve her biri Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden 
Patokyan Garter Nazarit ve Mihayil veled-i Artin Efendiler meclis-i şer‘de Pazar 
Mahallesi’nden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin millet-i merkûmesinden Poladyan 
Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır mahzarında her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 
edüb Sivas ve mülhakatı bulunan Sancak ve kazaların bi’l-cümle mehâkim ve 
mecâlis ve devâir-i sâirelerinde leh ve aleyhimizde olarak ikame edilmiş ve idilecek 
kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve cezâiyye ve ticâriyyelerden dolayı kendi 
imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîm ederek müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla 
bidâyeten ve istînâfen vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten her kim ile olursa 
olsun münferiden ve müştereken mehâkim ve mecâlis ve makamât ve devâir-i 
Devlet-i Aliyye-i mezkûrelerde muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 
müdâfaa ve şahs-ı sâlise sıfâtıyla duhûl-i muhâkeme ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 
ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve redd-i a’zâya ve her nev’ karar ve hükümler taleb 
ü istihsâliyle şerâit-i temyîziyye ve istînâfîyye icrâ’ya ve ve ehl-i hibre ta‘yîn ve 
azline ve tahlîf ü istihlâfa ve hacz vaz‘u fekkine ve keşf ü talebine ve protesto 
keşîdesine ve tatbîk ü hatt u hâteme ve’l-hâsıl muhâkemât ve husûmât-ı ma’rûzanın 
son derecesine kadar umûr ve hukukumuzun muhâfazası emrinde şer‘i şerîf ve 
kavânîn ve nizâmât-ı (----) ve kendi re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan merkûm Mıgırdıç Efendi’yi vekîl nâsb u 
ta‘yîn eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i kabûl eylediği işbu 
mahalle ketb olundu. 

1314        

(----)                               

Mühür  

Patokyan Mihayil   

Mühür   

Vekîl Mıgırdıç 

İmza 

Numro 50 

Pirkinik Karyesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Katolik 

Milleti’nden Keşiş oğlu Mihayil veled-i Markos veled-i Erak nâm şâhıs Medine-i 

Sivas Mahkemesinde ma‘kud ve meclis-i şer ‘imizde karye-i merkûme sâkinlerinden 

ve zâtları teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin millet-i merkûmesinden ve Pirkinik Karyesi 
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sâkinlerinden Gonet veled-i Agob ve Kazancıyan Serob Efendi veled-i Mıgırdıç 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler merkûm Mihayil’in zevcesi Hursima bint-i Simon ve gelini 

Gadar bint-i Ohâns nâm hâtûnlar dahi her biri hâzırân oldukları hâlde takrîr-i kelâm 

ve ta’bîr-i ani’l-merâm edüb (S.40)  sulbî kebîr oğlum olup işbu tarihten iki sene 

mukaddem karye-i merkûmede ecel-i mev’ûdiyle fevt olan Kiyork’un verâseti 

benimle vâlidesi hâzıra-i mezbûre zevce Hursima Hâtûn(?)  ile zevcesi hâzıra-i 

mezbûre Gadar ve sulbî sagîr oğulları Ohâns ve Mıgırdıç Melkon ve sulbiyye-i 

sagîre kızı Tereze nâm kimesnelere münhasıra olmakla oğlum ve mûrisimiz 

müteveffâ-yı merkûm Kiyork hâl-i hayâtında Sivas’tan Amasya’ya kadar ve 

Sivas’tan Ma’mûreti’l-azîz vilâyetine kadar naklolunacak Devlet-i Aliyye’nin üç yüz 

yedi ve sekiz senelerinin menzilhâne müteahhidi olup hayâtında hizmet-i mezkûreyi 

tamâmen îfâ edüb posta nezâreti aliyyesinde taahhüd-i mezkûreden dolayı altmış bin 

küsur guruş alacak hakkı olduğu hâlde kable’l-ahz vefât etmekle meblağ-ı  mezkûr 

benimle verese-i  sâire-i merkûmesine mevrûs olmakla ben ve hâzırân-ı merkûmetân 

Hursima ve Gadar Hâtûn(?) lardan her birimiz meblağ-ı  mezkûru nezâret-i müşârün-

ileyhâdan kendi hisselerimize isâbet eden mebâliği âid olduğu mehâkim ve mecâlis-i  

Devlet-i Aliyye’nin her bir kısmında taleb ü da‘vâya ve ahz ü kabza ve makbûzunu 

bize irsâl ü îsâle ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâih takdîmine ve mümeyyiz ve ehl-i 

hibre intihâbına ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve husûs-i 

mezkûrdan dolayı husûmete teveccüh eden zevât-ı kiramdan dahi mahkeme-i   

nizâmiyye ve meclis-i  Devlet-i Aliyye’de ke-zâlik  taleb ü da‘vâya ve’l-hâsıl  husûs-

i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile hâzırân-ı merkûmetân Hursima ve Gadar’dan her birimiz el-yevm Der-

Aliyye’de Galata’da Valiciyo mağazasında sâkin karye-i merkûme ahâlîsinden ve 

Katolik Milleti’nden Agobyan Kazar veled-i Agob Ağa’yı kabûlüne mevkufe vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledik diyerek makarr-ı merkûmun sâdır olan bi’l-cümle kelimât-ı 

meşrûhasını hâzırân-ı merkûmetândan her biri tasdîk eyledikleri işbu mahalle şerh 

verildi. 

Hâcize                        

Ağdâr 

Hâcize             
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Hursima , 

Müvekkil-i merkûm Mihayil 

            Merkûm Mihayil ve hâzırân-ı merkûmetân Hursima ve Gadar Hâtûn(?) ların 

zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi imzâları tahtlarına parmak basdıklarını tasdîkan işbu 

mahalle imzâ eyledik. 

Mu‘arrif-i merkûm                

İmza                                       

Mu‘arrif-i merkûm 

İmza 

Numro 51  

Küçük Minare Mahallesi ahâlîsinden Hamza Ağazâde Osman Ağa ibn-i 

İbrahim ve Sofu Himmet Mahallesi’nden Kuskun Tutmazzâde Abdullah Efendi ibn-i 

Ömer Efendi ve Şems-i Ferrâş Mahallesi ahâlîsinden (- - - -) zade Akif Efendi ibn-i 

Halil Ağa Kal’a-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden zevâtı mahalle-i merkûme 

ahâlîsinden Haydarîzâde İsmail Efendi ibn-i Veliyyüddin ve müezzin Mehmed 

Efendi ibn-i (     )  ta‘rîfleriyle mu’arrefe(      )  kerîmesi Safiye bint-i(      )  ve Cami’-

i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden Coşkunzâde Abdullah Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ve 

Emir Ahmed Cami’-i Şerîfi müezzini Coşkunzâde İbrahim Efendi ibn-i                            

(    )  nâm kimesneler dahi her biri medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud-u 

meclis-i şer‘imizde Küçük Minare Mahallesi ahâlîsinden Hamza Ağazâde Mehmed 

Ağa ibn-i İbrahim Ağa mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Nezaret-i 

evkaf-ı Hümayun-i mülûkâneye mülhak evkaftan Medine-i  Sivas’da vâki’Ahi Emir 

Ahmed Vakfı’nın tevliyet ve zaviyedârlığı evlâdiyyet ve meşrûtiyyet vechiyle 

uhdelerimize tevcîhi lüzûmu bundan akdem der-bâr-ı ma’delet karar’a arz u iş’âr 

buyurulmuş vakf-ı mûmâ-ileyhin kurâ ve mezârî’ hâsılâtının tevzî’ u i‘tâsına gelince 

Güllüce hayrâtından olan Sivas’da Tokmak Kapu Mahallesi’nde vâki‘ cami’-i şerîfin 

imâm ve müezzin cihetiyle vazîfeleri mukabiliyle meşrût olan humus ve cami’-i şerîf 

ve türbe ve tabh helva masârifleri ba’de’l-ifrâz müteb‘akî meblağ-ı  mütesâviyen 

bizlere evlâd-ı vâkıfdan olduğumuzdan tevzî’ ü taksîm olunmak müteallil olduğu 

hâlde evlâd-ı vâkıfdan ve muhâsebe-i vilâyet ketebesinden Tirkeşzâde Ömer Efendi 
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(S.41) vâkf-ı mûmâ-ileyhin kurâ ve mezârî’ hâsılâtından üç yüz yedi senesi 

nihâyetine kadar bedelâtı olan yüz kırk yedi bin yüz otuz iki buçuk guruşu bizim 

ma‘lûmâtımız olmaksızın evkaf muhâsebecisi ma’rifetiyle mâl sandığından ahz ü 

kabz ve umûruna sarfla istihlâk edüb meblağ-ı mezkûrdan bizim hisse-i  

evlâdiyyetimizi edâdan imtinâ’ ettiği gibi vakf-ı mezkûrun dahi mûmâ-ileyh Ömer 

Efendi re’y-i hoduyla evkaf dâiresince muhâsebesini rü’yet ederek hisse-i  

evlâdiyyetimizi ekl ü bey‘ eylediğinden mûmâ-ileyh Ömer Efendi ile makbûzu olan 

meblağ-ı mezkûr yüz kırk yedi bin yüz otuz iki buçuk guruşu mûmâ-ileyhden 

mahkeme-i şer‘iyyede ve meclis-i  idârede kesb ü da‘vâya ve ve kendi imzâsıyla 

istid’â ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve 

hacz ve vaz‘u fekk-i  hacze ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve vakf-ı 

mezkûr hâsılâtından müterâkim mâl sandığından olan mebâliği dahi kendi imzâ ve 

senediyle ahz ü kabz ve makbûzu bizlere teslîme ve evkaf idâresince vakf-ı 

mezkûrun muhâsebesini rü’yet ve lede’l-iktizâ tarafından âheri tevkîl ü azle ve’l-

hâsıl  husûs-i mezkûrların müteallik ve mütevakkıf olduğu olduğu umûrun küllîsine 

re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımızdan mûmâ-ileyh Mehmed Ağa’yı ta‘yîn eylediğimizde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr  

Mühür                    

Müvekkil-i mûmâ-ileyh     

Mühür            

Müvekkil-i mezbûr                           

Mühür 

Vakf-ı mezbûr cami’-i şerîf müezzini                          

Müvekkil-i mezbûr   

Mustafazâde 

Müvekkil-i mezbûr        

Coşkunzâde 
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(----) 

Mühür 

Müvekkil-i mezbûr       

Kuskun Tutmazzâde  

(----) 

Mühür 

Âhiren evlâd-ı vâkıfdan Akif Efendi meclis-i şer ‘a gelip husûs-i mezkûrdan 

dolayı vekîl eylediği kezâ evlâd-ı vâkıfdan Hamza Efendi azl eylediğini ifâde ve 

beyân eylediğini mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledi. 22 Receb 314 

Mühür 

Numro 52 

Pulur Mahallesi sâkinelerinden zevâtı mahalle-i merkûme ahâlîlerinden Kara 

Mütevellîzâde Mehmed Ağa ve Mustafa Ağazâde Tayyib Efendi ibn-i Hasan Ağa 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe Tatar Süleyman Ağa kızı Zekiye Hânım ibn-iet-i Osman nâm 

Hâtûn meclis-i şer‘i şerîf-i enverde Hacı Mehmed Mahallesi’nden ve da‘vâ 

vekîllerinden Çaput oğlu Hafız Abdulkadir ibn-i Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb Sivas’ın Ganem Mahallesi ahâlîsinden Hafik Kazası nâib-i sâbıkı 

Memük Efendizâde Mehmed Nuri Efendi Zevcesi Fatıma Hâtûn ve kerîmesi Aişe 

Hâtûn ve Çekni(?)  Cevriye Hâtûndan her biri emâneten takınmak hakkıyla 

ma‘lûme’l-mikdâr ecnâs-ı muhtelife altunları merkûmdan ahz ü kabz etmişlerdir 

şimdi Nuri Efendi ve zevcesi ve kerîmesi ve gelini nâm hâtûnlar hile ve desâis 

yolunu ele alarak altunî mezkûrlarımı bana teslîmden ibâ’ ve imtinâ’ etmekte 

olduklarından merkûmun Nuri ve zevci ve kerîmesi ve gelini nâm hâtûnlar ile âid 

olduğu mehâkimde muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve 

tahlîf ü istihlâfa ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî 

küllîsine ve teblîg ü tebellüga husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan mûmâ-ileyh Abdulkadir 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn ettiğimde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl 

eylediği ketb olundu. 
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(----)  

Mühür 

Vekîl-i mezbûr 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Muarrif  

İmza  

Muarrif Mustafa Ağazâde 

Mühür 

Numro 53 

            Medine-i Sivas Mahallâtından Küçük Minare Mahallesi ahâlîsinden Hamza 

Ağazâde Mehmed Ağa ibn-i İbrahim Ağa meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi 

sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaput oğlu Hafız Abdulkadir ibn-i Ali 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb medine-i mezkûrede vâki‘ Ahi Emir 

Ahmed Vakfı hayrâtından Tokmak Kapu Mahallesinden vâki‘ cami’i şerîf’in imâm 

ve müezzin cihetleri vazîfeleri mukabili meşrût olan humus ve cami’-i şerîf ve türbe 

ve tabh helva masârifleri ba’de’l-ifrâz mütebakî meblağ-ı mütesâviyen bizlere evlâd-ı 

vâkıfdan olduğumuzdan tevzî’ ü taksîm olunmak te’âmül olduğu hâlde evlâd-ı 

vâkıfdan ve muhâsebe-i vilâyet ketebesinden Tirkeşzâde Ömer Efendi vâkıf-ı mûmâ-

ileyhin kurâ ve mezârî’ hâsılâtından üç yüz senesinden üç yüz yedi senesi nihâyetine 

kadar (S.42)  bedelâtı olan yüz kırk yedi bin yüz otuz iki buçuk guruşu bizim 

ma‘lûmâtımız olmaksızın evkaf muhâsebecisi ma’rifetiyle mâl sandığından ahz ü 

kabz ve umûruna sarfla istihlâk edüb meblağ-ı mezkûrdan bizim hisse-i  

evlâdiyyetimizi edâdan imtinâ’ ettiği gibi vakf-ı mezkûrun dahi mûmâ-ileyh Ömer 

Efendi re’y-i hoduyla evkaf dâiresince muhâsebe-i vakf-ı mezkûru rü’yet ederek 

hisse-i  evlâdiyyetimizi ekl ü bey‘ eylediğinden mûmâ-ileyh Ömer Efendi’nin 

makbûzu olan meblağ-ı  mezkûr yüz kırk yedi bin yüz otuz iki buçuk guruşu mûmâ-

ileyhden mahkeme-i   şer‘iyyede ve meclis-i  idârede kesb ü da‘vâya ve ve kendi 

imzâm ile imzâsıyla istid’â ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd mümeyyiz ve ehl-i 

hibre ta‘yînine ve hacz ve vaz‘u fekk-i  hacze ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya 

vaz‘a ve vakf-ı mezkûr hâsılâtından müterâkim mâl sandığından olan mebâliği dahi 
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kendi imzâ ve senediyle ahz ü kabz ve makbûzu bizlere teslîme ve evkaf idâresince 

vakf-ı mezkûrun muhâsebesini rü’yetine ve lede’l-iktizâ tarafından âheri tevkîl ü azle 

ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrların müteallik ve mütevakkıf olduğu olduğu umûrun 

küllîsine evlâd-ı vâkıfdan karındaşım Hamza Ağazâde ve Kuskun Tutmazzâde 

kerîmesi Safiyye bint-i  Ömer Ağalar dahi her biri beni tarafımdan âheri tevkîl ü azle 

me’zûn iyyetim olduğu hasebiyle 3 selh-i Cemâziyel-âhir 314 tarihli kayd-i sicil 

mûcebince vekîl nâsb u ta‘yîn eylediklerinden bize tarafımdan âheri tevkîl ve azle 

me’zûniyyetim hasebiyle vakf-ı mezbûrun üç yüz senesinden üç yüz yedi senesi 

nihâyetine kadar kadar bedelât olan meblağ-ı  mezkûrdan yedi bin yüz otuz iki buçuk 

guruş mûmâ-ileyhden muhâkeme-i şer‘iyyede taleb ü da‘vâya ve ikame-i şühûd 

istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîmine ve 

alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve teblîg ü tebellüga ve ve husûs-i mezkûrun 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımdan bi’l-ihâle ve bi’l-vekâle mûmâ-ileyh Hafız Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eylediğim dedikte ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. Fî 

7 Receb sene 1314 

Müvekkil-i mezbûre  

Hamza Ağazâde 

Mühür 

Vekîl-i mezbur 

Hafız 

            Numro 54 

Medine-i Sivas mahallâtından ve Ece Mahallesi sâkinlerinden Çukadar oğlu 

Hacı Ahmed bin İbrahim meclis-i şer‘de mahallât-ı merkûmeden şer‘de Hacı 

Mehmed Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaputzâde Hafız 

Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ta’bîr ani’l-merâm 

edüb Paşabey Mahallesi sâkinlerinden zevce-i mutallâkam Sürmeli oğlu Kerîme 

Esma Hüsna(?)  bint-i Mehmed’in benden tasaddî eylediği mühür ve matlûbât-ı 

sâireden dolayı mezbûre ile âid olduğu mahkemede şer‘an ve nizâmen bidâyeten ve 

istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve murâfaa ve husûmet ve redd-i cevâba 
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ve istid’â ve levâyih takdîmine şühûd ve ikame ve istimâ’na ve istihsâl edeceği 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl usûl-i muhâkemât-ı hukûkiyye ve cezâiyye 

ve kavânîn-i sâire-i mevcûde-i muhâkemesinin son derecesine kadar icrâ’sına 

me’zûn bulunmak üzere tarafımdan mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğim dedikte ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm               sene 1314 

İmza 

Numara 55 

Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden İcarecizade Ebubekir Sıdkı Efendi ibn-i 

Mahmud Efendi Mahalle-i merkûme ahâlîsinden Delicezâde Hacı Ömer Efendi ibn-i 

Mahmud mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb tahsîl-i ulûm edüb Der-

Saâdet’e azîmet edeceğimden Baltacı Mehmed Paşa Vakfı Şerîfi dâhilinde mecelle-i 

merkûmede vâki‘ mescid-i şerîfin tevliyet ve ikâmet hizmetine mutasarrıf 

olduğumdan tevliyet ve imâmet-i mezkûreye müdâhale eden olur ise onlar ile âid 

olduğu mehâkimde muhâsama ve müdâfaa ve bir de vazîfelerini zabt ve mâl 

sandığından ahz ü kabz ve makbûzâtını tarafıma irsâl ve bu bâbda îcâb eden 

muâmelât-ı resmiyye’nin icrâ’sına ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih 

takdîmine ve ikame-i şühûd istimâ’na ve lede’l-îcâb tarafından âheri tevkîl ü azle ve 

tahlîf-i istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve 

vazîfe-i mezkûrun gerek ahzinde kendi imzâ ve mühürleriyle arzuhâl ve sened 

tanzîmine ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine (S.43)  vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye tarafımdan mûmâ-ileyh Hacı Ömer Efendi’yi 

vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i kabûl 

eylediği ketb olundu. 

(----) 

Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden            

İcarecizâde  

Vekîl-i mezbûr 

İmza 
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            Numro 56 
Medine-i Sivas mahallâtından Gökçe Bostân Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i  

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Şahin oğlu Ohân Ağa veled-i Karabet 

meclis-i şer‘de Pazar Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan 

Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her kangı dâire ve derecelerinde olursa 

olsun aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve 

ticâriyye ve cezâiyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen 

ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen îcâb edenler ile muhâkeme ve muhâsamaya ve 

kendi imzâsıyla istid’â ve lâyiha takdîmine ve ikame-i şühûd ve her nev’ karar 

talebiyle şerâit-i temyîziyye ve isti’nâfiyye icrâ’sına ve mümeyyiz ve ehl-i hibre 

ta‘yîn ü azle ve şahs-ı sâlis sıfâtıyla duhûl-i muhâkemeye ve i ‘tirâzü’l-gayre ve 

tahlîf-i istihlâfa ve müdâfaa ve istihsâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya ve hacz 

vaz‘u fekkine ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrunun küllîsini 

re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımdan Mıgırdıç Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

(----) 
Gökçebostân Mahallesi ahâlîsinden               

Şahin oğlu Ohân Ağa veled-i Karabet 

Vekîl-i mezbûr 

İmza 

 

            Numro 57 
Abadan Mahallesi sâkinlerinden ve Kars Muhâcirleri’nden Vehhab oğlu 

İbrahim Ağa bin Mehmed bin Abdülvehhab nâm kimesne meclis-i şer ‘imizde 

Çavuşbaşı Mahallesi sâkinlerinden Pirkinik Ağasızâde Mehmed Efendi ibn-i hata 

elvânî mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Yıldızeli Kazası kurâsından 

Selamet Karyesi sâkinelerinden Şehbaz oğlu kızı Seher bint-i Hüseyin nâm hâtûn 

benim zevce-i menkûha-i medhûlüm olup mezbûreyi işbu tarih-i zabttan (----) talâk-ı 

bâyin ile tatlîk ettiğimden mezbûrenin benden taleb edeceği mihr-i müecceleyle 

nafaka-yı iddet ve nezdinde olanlar sagîr oğlum Hâlil’i bi-hakkı’r-rü’ye tarafıma 
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tazmînine ve mezbûrenin (----) ile karındaşı Hasan zimmetlerinde başlık nâs ile 

alacak hakkım olduğundan mebâliğ-i ma ‘lûmeyi ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrlardan 

dolayı leh ve aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek (----) mehâkim-i   şer’iyyede 

müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla îcâb edenler ile muhâkeme ve muhâsamaya ve 

kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîmine ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve tahlîf 

ü istihlâfa ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine 

ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel 

etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh 

Mehmed Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte mûmâ-ileyh Mehmed Efendi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği işbu mahalle şerh verildi.  

Vekîl-i mûmâ-ileyh            

Mühür  

(----) 

Mühür 

44 

Sivas’ın Köhne Civan Mahallesi sâkinlerinden teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Odabaşı oğlu Nişân Ağa veled-i Mardiros nâm şâhıs meclis-i şer‘de zâtı 

isimleri zîrde muharrer mu‘arrefeler ta‘rîfleriyle mu’arrefe merkûm Nişân’ın kızı 

Fındık(?)  hâzır olduğu hâlde takrîr-i kelâm edüb şimdiye kadar benimle kızım 

hâzıra-i mezbûr cihetinde ikame olunmuş ve olunacak ve gerek tarafımızdan  vuku‘ 

bulmuş ve bulacak kâffe-i iddiâ’yı ve muhâsamatta müddeî ve müddeâ aleyh 

sıfâtlarıyla ticâreten bidâyeten ve şer‘an  ve istînâfen ve temyîzen ve gıyâben ve 

teveccühen taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd istimâ’na ve 

tahlîf ü istihlâfa ve tedkîk-i hatt u hâteme ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve 

ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve hacz vaz‘u fekkine ve i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-gayra ve 

teblîg ü tebellüga ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve istihsâl edeceği hücec ve i‘lâmâtı 

mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl hukukumun muhâfazası emrinde mecâlis ve 

mehâkim-i Devlet-i Aliyye’nin her bir dâire ve derecelerinde hukukumuzu 

muhâfazaya ikdâmda re’yiyle amele ve kızım hâzıra-i mezbûreden her birimiz 
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mûmâ-ileyh Ahmed Ragıb Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb eyledik dedikte 

mezbûre ile mûmâ-ileyhden her biri merkûmu tasdîk eyledi. 

(----) Alibaba Mahallesi’nden Karahisarlı Hazinedarzaden (----) Mehmed Ragıp 

Efendi ibn-i Abdülkadir mahzarında (----) Fındık(?)  Hâtûn ve huzûrlarında Mehmed 

Ragıb Efendi’yi ber-vech-i meşrûh vekîl eylediklerini tasdîk ederiz. 

Gökmedrese Mahallesi’nden Ömerzâde       

Merdî’zâde(?) 

Mühür  

Şah Hüseyin Mahallesi’nden (?) 

Vekîl Mehmed  

Fî 14 Receb sene 1314 

Müvekkil 

            Numro 58 

            Sivas’ın Şah Hüseyin Mahallesi’nden Merdinli(?) zâde Ali Rıza Efendi ibn-i 

Mehmed Emin Efendi meclis-i şer‘de vâlidesi ve mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

Merdinlizâde kerîmesi Emine Hânım bint-i Hacı Ali Efendi oğlu hâzıra olduğu hâlde 

Sivas’ın Ali Baba Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Karahisârî 

Hazînedârzâde Mehmed Ragıb Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm edüb yedimde olup 

işbu meclis-i şer‘de ibrâz eylediğim Azîziyye Kazası mahkeme-i şer‘iyyesinden 

mu’tî usûlen musaddak bir kıt’a hüccet-i şer‘iyye mûcebince hem-şîrem Nazîfe 

Hâtûn âheri tevkîle me’zûn olmak üzere beni vekîl eylediği cihetlerinde ve vâlidem 

hâzıra-i mezbûre Emine Hânım tarafından şimdiye kadar leh ve aleyhimizde vuku‘ 

bulmuş ve bulunacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen 

taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd 

istimâ’na i‘tirâz alel-hükkâm ve’l-gayra ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve’l-

hâsıl hukuklarımızn muhâfazası emrinde kâffe-i tedâbîr-i şer‘iyye ve nizâmiyyeyi 

icrâ’da re’yiyle amele tarafımızdan mûmâ-ileyh Mehmed Ragıb Efendi’yi vekîl ve 

eyledik dediklerinde mûmâ-ileyh Mehmed Ragıb Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl eylediği ketb olundu.  
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Hâzıra-i mezbûre Emine Hânım’ın zâtını ta‘rîf eylediğimizi tasdîk ederiz. 

Şah Hüseyin Mahallesi’nden    

Şeyh Çoban Mahallesi’nden    

Vekîl  

Hâzıra  

Mehmed Ragıb 

Numro 59 

Medine-i Sivas mahallâtından Kayseri Kapısı Mahallesi sâkinlerinden 

Kethüda Eminzâde İbrahim Edhem Efendi ibn-i Hacı Mehmed ve li-ebeveyn ammisi 

mahalle-i merkûme sâkinlerinden Kethüda Eminzâde Mehmed Karat Efendi ibn-i Ali 

ve li-ebeveyn ammizâdeleri mahalle-i merkûme sâkinlerinden Kethüda Eminzâde 

Seyf Mehmed Efendi ibn-i Ali ve Osman Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesnelerden 

her biri hâzır oldukları hâlde Bahtiyarbostânı Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Keçelizâde Ali Efendi ibn-i Ömer mahzarında takrîr-i kelâm edüb 

pederim Hacı Mehmed Efendi’ye ârız olan (?)  dolayı işbu meclis-i şer‘de kırâat 

olunan bir kıt’a hüccet-i şer‘iyye mûcebince vasî olduğum cihetiyle ben ve vesâyeten 

ve hâzırân-ı mûmâ-ileyhimden her biri asâleten mütevellîsi bulunduğumuz Çorbacı 

Mahmud Ağa Vakfı’ndan fuzûlî olarak iddiâ’ eylediği Tâceddin Efendi ile lâzım 

gelen kâffe-i mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’de muhâkeme ve muhâsamaya 

ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla (S.45)  arzuhâl ve levâih takdîmine ve ikame-i 

şühûd ve istimâ’na ve i‘tirâz alel-hükmi ve istînâf ve temyîze ve teblîg ü tebellüga ve 

istihsâl eyleyeceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl hukukun muhâfazası 

emrinde lâzım gelen kâffe-i mutalebât ve i ‘tirâzât serd ü ityâna ve’l-hâsıl bu husûs-i 

sâireye mahalle tarafımızdan ben ve hâzırûn-i mûmâ-ileyhim mûmâ-ileyh Ali 

Efendi’yi vekîl eyledik dediğinde mûmâ-ileyh Ali Efendi’ ibn-i İbrahim Efendi’yi 

ta‘yîn eyledik. 

Vekîl             

Mühür 

Hâzır  
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Mühür 

Hâzır    

Mühür 

Hâzır  

Mühür 

Numro 60 

An-asl Ma’mûretü’l-azîz vilâyeti muzâfâtından Arabkir Kasabası 

mahallâtından Çarşıbaşı Mahallesi sâkinlerinden olup Medine-i Sivas’da Ali Baba 

Mahallesi’nde müste’ciren sâkin iken işbu tarihten bir sene mukaddem fevt olan 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Kirihyan Kirih Ağa veled-i Mardiros 

nâm şahsın verâseti zevce-i metrûkesi Hamas bint-i Karabet ve sulbî kebîr oğlu 

Mardiros ve diğer sulbî kebîr oğlu Mecnun Artin ve sulbî sagîr oğlu Dahân ve Lodin 

(?)  ve sulbî kebîre kızı Kırmızı Gül’e muhzıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ü nümâyân olduktan sonra Mecnun merkûm Artin ve sagîrân-merkûman Dahân 

ve Lodin’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘i enverden mu’tî Fî 23 Receb 314 tarihli 

bir kıt’a hüccet-i şer‘iyye mûcebince kıyem ve dahi nâsb u ta‘yîn zevâtı mârü’l-

beyân Ali Baba Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin millet-i 

merkûmesinden Markaryan Ahron Ağa veled-i Kapril veled-i Etâm ve Taşcı oğlu 

Nişân Ağa veled-i Manok veled-i Karabet nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe zevce-i 

merkûme Hamas ve kezâ verese-i merkûmeden olup zât-ı muarrifân-ı merkûman 

Ahiron ve Nişân Ağa marifetiyle mu’arrefe bint-i kebîre-i mezbûre Kırmızı Gül 

Hâtûnlar ile kezâ verese-i merkûmeden ibn-i kebîr merkûm Mardiros’dan her biri 

meclis-i ma’kud-u mezkûrda Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i  

devlet-i müşârün-ileyhânın ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyan Nerses Efendi veled-i 

Öskehân mahzarında her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mûrisimiz 

müteveffâ-yı  merkûm Mıgırdıç Ağa’nın ma‘lûme’l-esâmî kesân zimmetlerinde 

alacak hakkı olup mebâliğ-i ma‘lûmeyi kable’l-ahz fevt olup verâset mahkememiz 

hasebiyle (----)  ve vasîsi bulunduğum Artin ve Dahân ve Lodin’den her birimize 

mevrûs olmakla bunları ma ‘lûme’l-esâmî kesândan taleb ü da‘vâya (----) dolayı leh 

ve aleyhimize ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede 

ve lede’l-iktizâ mehâkim-i  ticârette istiînâfen taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve 
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muhâsama ve ikame-i şühûd istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve tedkîk-i hatt u hâteme 

ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve i‘tirâz ale’l-hükmi ve’l-gayre ve teblîg 

ü tebellüga hükm-i gıyâbî ve vicâhî ve talebine ve’l-hâsıl  hukukumuzun muhâfazası 

emrinde kâffe-i tedâbîr-i şer‘iyye ve kanûniyyeyi icrâ’da re’yiyle amel etmek üzere 

tarafımızdan bi’l-asâle ve bi’l-vesâye merkûm Nerses Efendi’yi vekâlet-i sahîha-i 

şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimizde mezbûr Nerses Efendi dahi vekâlet-i 

mezkûremizi kabûl ve hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya  taahhüd ve 

iltizâm eylediğini mübeyyin işbu mahâlli temhîr ve imzâ eyledik. 

Vekîl-i merkûm                       

İmza            

Vekîl-i merkûm                                     

İmza 

Müvekkil-i merkûm ibn-i kebîr merkûm 

İmza 

Müvekkil-i merkum müteveffâ-yı merkûm sulbiyye kebîre kızı Kırmızı(?) Gül 

İmza 

Merkûme Hamas ve bint-i kebîret-i merkûme Kırmızı Gül’den her biri bizim 

huzûrumuzda ber-vech-i muharrer vekâlet ve me’zûniyyet verdikleri gibi işbu 

meclis-i ma’kud-u mezkûrda zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli imzâ 

eyledik.   Fî 19 // 

Muarrif Taşcıoğlu Nişân  

İmza    

Muarrif  Margaros  Ahiron Ağa 

İmza 

46 

Numro 61 

Tahakkuk-i mezbûr İmaret Mahallesi’nde zeyl-i zabıtda tahrîrü’l-esâmî 

Süleyman hâciz olduklarından akd ve meclis-i şer‘de ettiğimizde İmaret Mahallesi 
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sâkinlerinden zevâtı Paşabey Mahallesi Muhtarı Hâlil Ağa ibn-i Receb Ağa ve İmaret 

Mahallesi’nden Kanber oğlu Mehmed Ağa ibn-i Kanber ve Zenbiloğlu Mehmed bin 

Hâlil ta‘rîfleriyle mu’arrefe Ferhadzâde kerîmesi ve müteveffâ Hafız Mustafa 

Efendi’nin zevce-i menkûha-i metrûkesi Sufûte bint-i Hüseyin Efendi nâm hâtûn 

meclis-i şer‘i şerîfte mahalle-i merkûme sâkinlerinden Ferhadzâde İzzet Ağa ibn-i 

Yusuf Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Bahtiyar Bostânı 

Mahallesi ahâlîsinden İmamzâde Abdullah Efendi zevcesi Cemile ve merkûma 

Cemile’nin li-ebeveyn kız karındaşları Saniye ve Safiyye nâm Hâtûnların peder ve 

mûrislerinden dolayı benden hisse-i irsiyye da‘vâları hakkında merkûmân ile âid 

olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve 

iâdeten ve i‘tirâzen müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla muhâkeme ve muhâsama ve 

husûmete ve redd-i cevâba ve hükm-i gıyâbî ve ve vicâhî talebine ve tahlîf ü istihlâfa 

ve ikame-i şühûd ve istimâ’na teblîg u tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâya 

vaz‘a ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve lede’l-îcâb sulh ü 

ibrâya ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan İzzet Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediğini mübeyyin işbu mahalle 

ketb olundu. 

Alınmıştır                  

İmza  

(?)  

İmza 

Mühür 

            Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimiz gibi huzûrumuzda vekâlet-i mezbûre icrâ 

olunduğu tasdîkan işbu mahalle temhîr eyledik.        

Fî 16 Receb 1314 

Veli oğlu  

Mühür  

(?) 
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Mühür 

            Numro 62  

Mihr-i Vefâ Nâhiyesi kurâsından Sinekli Karyesi sâkinlerinden Veli oğlu 

İbrahim nâm-ı diğer Koca Kethüda ibn-i Veli bin İbrahim nâm kimesne meclis-i 

şer‘de Sivas mahallâtından Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb medine-i merkûme mahallâtından Küçük Minare 

Mahallesi ahâlîsinden Sarıcazâde Mustafa Efendi’nin işbu üç yüz on iki senesinin 

a’şâr-ı müzâyedesi esnâsında kefâletiyle der-uhde ve iltizâm eylediği Dolbaz ve 

Tekkeye ma’a Boğaz karyelerinin hâsılât-ı öşriyye ve rüsûmiyyesi müşterek-i 

sâiremizle zimmetlerinden geçirdiklerinden karyeteyn-i merkûmeteynin hâsılât ve 

rüsûmâtını âid olduğu mahkeme ve lâzım gelenlerle huluk ve cezâ’ noktalarından 

bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen müddeî ve müddeâ aleyh 

sıfâtıyla muhâkeme ve muhâsama ve husûmete ve redd-i cevâba ve hükm-i gıyâbî ve 

ve vicâhî talebine ve tahlîf ü tahallüfe ve ikame-i şühûd ve istimâ’na teblîg u 

tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâya vaz‘a ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve 

levâyih takdîmine ve hacz ve fekk-i hacze ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma 

ve’l-hâsıl muhâkemenin son derecesine kadar usûl-i muhâkemât-ı hukûkiyye ve 

cezâiyye ve kavânîn-i mevcûde-i sâirenin ahkâmını tamâmıyla icrâsına tarafımdan 

mûmâ-ileyh Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl 

eylediğini mübeyyin işbu mahalle ketb olundu. 

Fî selh-i Receb sene 1314 

Müvekkil-i merkûm 

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh      

Mühür   
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Numro 63 

Medine-i Sivas mahallâtından Küçük Minare Mahallesi eşrafından ve 

şemsü’l-azîz kaddesallah sirrahû(?)  evlâdından reşâdetlü Eş-Şeyh Ahmed Efendi 

ibn-i Es-Seyyid Hüseyin Efendi medine-i mezbûre muvâcehesinde ma‘kud meclis-i 

şer‘i şerîf-i enverde mûmâ-ileyh Şeyh Ahmed Efendi’nin sulbî kebîr oğlu Şeyh 

Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Tokad Sancağı 

muzâfâtından Zile kazası kurâsından Selis karyesinde vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-

etrâf bi’l-cümle arâzîmi semen-i misâlîleriyle tâlibine bey‘a ve i’tasında ve me’mûru 

mahsûsu huzûrunda muâmelât-ı ferâğıyyesini icrâ’ya ve arâzî-i mahdûd-u 

mezkûrlara müdâhale eden olur ise onlar ile âid olduğu mehâkimde şer‘an ve 

nizamen ve ve nizâmiyyeninde her bir derece ve kısımlarında bidâyeten ve vicâhen 

ve gıyâben istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih 

takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya (S.47) 

tahlîf ü istihlâfa ve leh ve aleyhimde olarak ikame edilmiş ve edilecek kaffe-i deâvî-i 

hukûkiyye ve şer‘iyye ve cezâiyye ve ticâriyyede her kimler ile olur ise olsun kezâ 

aid olduğu mehâkimde muhâkeme ve muhâsama ve ber-vech-i muharrer 

me’zûniyyetleri icrâya velhâsıl bi’l-cümle kavânin-i devlet-i âliyye ve nizâmiyyenin 

husûsât-ı mezkûreleri hakkında icâb etttiği (?)  icrâsına ve lede’l-iktizâ tarafından 

aherî tevkil ve azle me’zûn olmak üzere vekâlet-i amme-i mutlaka-i sâhiha-i şer‘iyye 

ile tarafımdan mûmâ-ileyh oğlum Şeyh Mahmud Efendi’yi vekîl ve nâîb münâsîb 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte mûmâ-ileyhdahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i kabûl 

ve hîdmet-i lâzımelerini kemâ-yenbâgî edâya taahhüd eylediği ketb olundu.  

( ----)   

İmza  

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

( ----)  

Temürcülerardı Mahallesi sâkinlerinden olub zâtı Şems-i Ferrâş Mahallesi 

sâkinlerinden Donmaz Oğlu Mustafa ibn-i Hacı Ahmed ve Temürcülerardı Mahallesi 

sâkinlerinden Mikayil oğlu Abdurrahman Ağa ibn-i Ömer nâm kimesneler 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe Hacı Rami oğlu kızı (?)  Ağca bint-i Süleyman âhiren meclis-i  
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şer ‘e gelip Küçük Minare’de Beşe Eskizâde Mustafa Efendi hâzır olduğu hâlde 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb işbu vekâlet kaydını yazıldığı üzere damadı 

Süleyman Ağa’dan(?)  iddiâ’ etmiş olanları bi’l-cümle emlâk ü eşyâ ve emlâk ü 

arâzîden her birini fuzûlî zabt eylediğinden (?)  muhâkeme ve muhâsama ve sâir 

kuzât me’zûniyyeden tullâbı (?)  mezbûr Mustafa Efendi’yi vekâletten azlettim 

ba’de-mâ vekîlim mezkûru kendi umûrumu bizzât göreyim diye hâzır-ı  mezbûr 

Mustafa’yı ber-vech-i muharrer vekâletten azl eylediği işbu mahalle kaydı bâlâsına 

şerh verildi. Mezbûre Ağca Hâtûn’a dair ta‘rîf eylediğimiz ve ber-vech-i muharrer 

azl eylediğini tasdîk ederiz. 

3 Zi’l-ka’de  314            

Hacı Veli oğlu 

Mühür 

Müvekkil 

Mühür 

……                

Mühür        

    

Numro 64 

Temürcülerardı Mahallesi sâkinlerinden zâtları zâtları mahalle-i mezbûre 

sâkinlerinden Turunczâde Ahmed Ağa Mehmed Nuri ibn-i Ömer Ağa nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Hacı Veli oğlu kızı Ağca bint-i Süleyman ve 

Ağca hâtûnun kerîmeleri binti İsmail nâm hâtûnun her biri meclis-i şer‘de Küçük 

Minare Mahallesi sâkinlerinden Kısmı Eskizâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb damadım Topcu oğlu 

Süleyman cemî’ emlâk ü arâzî ve eşyâ ü emvâl vesâiremizi fuzûlî ve bi-gayri hakkın 

zabt eylediğinden merkûm Süleyman ile muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba 

âid olduğu mahkemede hukuk ve cezâ’ noktalarında bidâyeten ve istînâfen ve 

temyîzen ve iâdeten ve i‘ tirâzen müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla muhâkeme ve 

muhâsama ve husûmete ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve tahlîf ü tahallüfe ve 

istihlâfa ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı 

mevki‘i icrâya ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine hacz ve fekk-i  

hacze ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve’l-hâsıl  husûs-i muhâkemenin son 
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derecesine kadar usûl-i  muhâkemât-ı hukûkiyye ve cezâiyye ve kavânîn-i mevcûde-i 

sâirenin ahkâmını tamâmıyla icrâsına tarafımdan mezbûr Mustafa Efendi’yi vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dedikde ol dahi 

ber-vech-i muharrer vekâleti mezbûreyi kabûl eylediğini mübeyyin işbu mahalle ketb 

olundu. 

Vekîl-i mezbûr        

Mühür           

Müvekkil-i mezbûre ………………. 

Mühür  

(?) 

Mühür 

Mezbûrenin zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu tasdîk eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr             

Mühür                                   

Mu‘arrif-i mezbûr 

Mühür                 

İşbu vekâletten kendimi azlettim.  

İmza 

Numro 65 

Temürcülerardı Mahallesi ahâlîsinden Topcu oğlu Süleyman Ağa ibn-i 

Mustafa meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb ve kâffe-i nâsda olan her bir hakkımda husûmet ve da‘vâya ve 

efrâd-ı umûmiyye tarafından ale’l-infirâd aleyhimde açılmış ve açılacak da‘vâlarla 

kendi tarafımdan efrâd-ı  umûmiyye aleyhinde ikame olunacak kâffe-i deâvîyi lâzım 

gelenlerle mahkeme-i   âidesinde hukuk ve cezâ’ ve şer ‘î ve nizâmî noktalarında 

müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla rü’yet-i da‘vâya ve husûmet ve redd-i cevâba ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve her nev’ kararları istihsâline ve 

hükm-i gıyâbî ve ve vicâhî istihsâliyle keşf ve ehl-i hibre ve müneyyiz ta‘yînine 

şühûd-u ikameve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve’l-
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hâsıl  muhakemâtın son derecesine kadar usûl-i  muhâkemât-ı hukûkiyye ve cezâiyye 

ve kavânîn-i mevcûde-i sâirenin ahkâmını tamâmıyla icrâya tarafımdan mûmâ-ileyh 

Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti mezkûreyi kabûl 

eylediğini mübeyyin işbu mahalle ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                      

Mühür    

(?) 

Mühür 

48 

            Numro 66 

            Medine-i Sivas mahallâtından Pulur Mahallesi ahâlîsinden Şakir Efendizâde 

Osman Efendi ibn-i Mustafa Ağa meclis-i şer‘de Ali Baba Mahallesi’nden Karahisârî 

Hazînedârzâde Mahmud Ragıb Efendi ibn-i Abdulkadir Efendi mahzarında takrîr-i 

kelâm edüb şimdiye kadar aleyhimizde olarak ikame olunmuş ve kâffe-i deâvî-i  

şer‘iyye ve nizâmiyye ve ticâriyye bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve cebren ve 

i‘tirâzen müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih 

takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya 

vaz‘a ve teblîg u tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve azline ve keşf ve 

taleb-i keşfe ve her nev’ kararlar talebine ve lede’l-iktizâ sulh u ibrâya hükm-i gıyâbî 

ve ve vicâhî talebine ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-

hükkâma ve tatbîk ü hatt u hâteme ve protesto keşîdesiyle ve hacz ve fekk-i  hacze 

ve’l-hâsıl mehâkim ve mecâlis-i  Devlet-i Aliyye’nin her bir dâire ve derecelerinde 

hukukumun muhâfazası zımnında lâzım gelen kâffe-i tedâbîr-i şer‘iyye ve 

nizâmiyyeyi icrâ’da re’yiyle amele  tarafımdanmûmâ-ileyh Ragıb Efendi’yi vekîl-i 

mutlak nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte mûmâ-ileyh dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl 

eylediği ketb olundu.  

Fî 19 Şa’ban 314 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 
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Vekîl-i mûmâ-ileyh  

Ahmed Ragıb Efendi   

Numro 67 

            An-asl Der-Saâdet’te Eyyüb Sultan (    )  Takiyyeci Mahallesi sâkinlerinden 

olup medine-i Sivas’da İnâs Rüşdiyye Mektebi mu’allime-i ûlâsı Makbûle Hânım’ın 

pederi ve el-yevm Medine-i mezbûre ve Bahtiyarbostânı Mahallesi’nde müste’ciren 

sâkin zevâtı zeyl-i kitabda muharrerü’l-esâmî müslîmîn ta‘rîfleriyle  mu’arrefe Zîver 

Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne meclis-i  şer‘i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb sâlifü’z-zikr Der-Aliyye’de Eyyüb Sultan civârında Takiyyeci 

Mahallesi’nde Otakçılar caddesinde doksan üç numaralı mutasarrıf olduğum 

ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf hânemin müste’ciri Feshâne-i Âmire ustabaşılarından 

Eyyüb Ağa’nın zimmetinde terâkim eden hâne-i mezkûr bedel-i icârelerini ve 

mezkûr hânenin tahliyesini ve civâr-ı mezkûrda ve Câmi’i Kebîr otuz numarada 

ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf bir bâb mutasarrıf olduğum dükkânın kezâ bedel-i 

îcârlarını gerek müste’cir-i merkûm Eyyüb Ağa ve gerek sâir müste’cirlerden bi’t-

taleb imtinâ’ eyledikleri takdirde âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede 

bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen  müddeî ve müddeâ aleyh  sıfâtıyla 

muhâkeme ve  muhâsama ve redd-i cevâba ve ahz ü kabza ve makbûzâtını bana irsâl 

ü îsâle ve kendi imzâsıyla lâzım gelen makamât ve mehâkime ve sâir devâire kendi 

imzâsıyla levâih ve müsted‘ayât tanzîm ü takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 

ve tahlîf ü istihlâfa ve  teblîg u tebellüga ve hacz  vaz‘u fekkine ve lede’l-iktizâ sulh 

u ibrâya husûsât-ı mezkûrelerin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini rü’yet etmek 

üzere tarafımdan âheri tevkîl ü azle me’zûn ve (?)  fâit vekîli mazmûnu üzere azl ü 

in’izâlden masûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

kabûlüne mevkufe Der-Saâdet’te Eyyüb Sultan’da oyuncakçılar içinde on iki 

numaralı hânede sâkin ve Der-Saâdet i‘lâmâtı nizâmiyye dâiresi tahsildarlarından 

İbrahim Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr 

eyledim. 

Mezbûrenin Zîver Efendi’nin zâtını ta‘rîf eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr  

eyledim. 

Fî 13 //                      
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Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh 

Küçük Minare’den Hacı Kasım  

Mühür     

İmza 

Numro 68 

Hoca Hüsam Mahallesi’nden Hastaoğlu mahdûmları Hasan ve Mehmed ve 

Ali ve Emin Ağalar meclis-i şer‘de vâlideleri Mevlûde Hâtûn hâzır olduğu hâlde 

Şeyh Çoban Mahallesi’nden ve da‘vâ vekîllerinden Valizâde İsmail Ağa mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb bundan Seyyâh oğlu Mehmed’in vârisi zevcesi 

Şerîfe ve vâlidesi Anakız (?)  ve li-ebeveyn kız karındaşları (   )  münhall olup 

ba’dehû mezbûre Şerîfe dahi vefât edüb verâseti li-ebeveyn er-karındaşları 

olduğumuz cihetlerinde ve vâlidesi hâzıra-i mezbûre (S.49)  Mevlüde’ye münhasıra 

olmakla bizimle vâlidemiz mezbûrenin hissesine isâbet eden ber-vech-i (?)  hissemizi 

vâzı‘ü’l-yed olanlardan ve verese-i mezbûre-i lâzımelerini bizden bir iddiâ’sı olur ise 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve taleb-i tefrîk ve taksîme hükm-i gıyâbî 

ve ve vicâhî talebine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve istihsâl eyleyeceği i‘lâmâtı 

mevki‘i icrâya vaz‘a ve teblîg ü tebellüga ahz ü kabza ve lede’l-îcâb sulh u ibrâya ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve hacz ve fekk-i hacze ve’l-hâsıl  

muhâfaza-i hukukumuz emrinde icrâ’sı lâzım gelen kâffe-i muâmelât-ı kanûniyye ve 

şer‘iyyeyi icrâda re’yiyle amele tarafımızdan beni ve hâzır-ı mezbûre vâlideleri 

Mevlûde Hâtûn’dan her birimiz mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı vekîl-i mutlak nâsb ta‘yîn 

eyledik dediklerinde vâki’ul-hâl bi’t-taleb kabûl olundu. 

Vekîl-i mezbûr 

Mühür         

Vekîl-i merkûm     

Mühür    

Vekîl-i merkûm     

Mühür      

Vekîl-i merkûm    
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Mühür      

Müvekkile-i vâlidesi 

Mühür 

Müvekkile-i mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahalle 

şerh verildi. 

Mu‘arrif-i mezbûr            

Mühür 

Mu‘arrif-i mezbûr 

Numro 69 

Medine-i Sivas mahallâtından ve Ali Baba Mahallesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât eden Kahvecizâde Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Emin 

Efendi’nin zevcesi olup nefsinden (?)  ve oğul ve kızları Hüseyin ve Nuri Efendi’den 

(?)  Behiye ve Hayriye hânımlar nâm-ı sagîr ve sagîrelerin Sivas Mahkeme-i 

Şer‘iyyesi’nden mu’tî fî 25 Zi’l-ka’de 314 tarihli bir kıt’a vesâyet hücceti mûcebince 

vasîsi zevâtı zeyl-i zabtta(?)  (----)  mu’arrefe Sıdıka Hânım bint-i İsmail Efendi 

meclis-i şer‘de Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden Hazînedârzâde Osman 

Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm edüb zevcim müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs 

bi’l-cümle emvâl ü eşyâ ve hayvânât ve emlâk ve sâir bi’l-cümle metrukâtı vâzı‘ü’l-

yed iseler onlardan taleb ü da‘vâ ve gerek benim aleyhimde (----)  onlarla da 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve taleb-i tefrîk ü taksîme ve hükm-i 

gıyâbî ve vicâhî talebine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve istînâf ve temyîze ve 

i‘tirâz ale’l-hükkâm (----)  ve kendi imzâsıyla her nev’ müsted‘ayât ve levâih 

takdîmine ve teblîg u tebellüga ve redd-i a‘ zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve hacz ve 

fekk-i hacze istihsâl edeceği hücec ve i‘lâmâtı (----) vaz‘a ve’l-hâsıl muhâfaza-i 

hukukumuz zımnında lâzım gelen kâffe-i muâmelât-ı şer‘iyye ve kanûniyyeyi icrâda 

re’yiyle amele tarafımdan bi’l-asâle ve bi’l-vesâye mûmâ-ileyh Osman Efendi’yi 

vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi kabûl eyledi. 

(----) zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve huzûrumuzda ber-vech-i muharrer (----)  takrîr 

eylediğini tasdîk ederiz. 
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Elipamukzâde Abdurrahman             

Mühür  

Vekîl  

Mühür 

(?) 

Mühür 

50 

Numro 70 

Akdeğirmen Mahallesi sâkinlerinden Hacı Ali Efendi oğlu Ali Rıza Efendi 

ibn-i Hacı Hasan Efendi zevâtı Ali Baba Mahallesi’nden Hacı Abdullah Efendizâde 

Ahmed Efendi ibn-i Abdullah ve Sarı Şeyh Mahallesi’nden Hacı Mehmed Efendi 

ibn-i Hacı Musa nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe İmamzâde kızı Hâce binti El-

hâc Mehmed Derviş nâm hâtûndan her biri medine-i merkûme mahkemesinde 

ma‘kud meclis-i şer‘imizde ve mahallât-ı merkûmeden Şeyh Çoban Mahallesi 

ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Valizâde İsmail Ağa ibn-i Ömer Ağa mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb kâffe-i nâsda olan her bir hakkımızda husûmet ve 

da‘vâya ve ikrâr-ı umûmiyye tarafından aleyhimizde ikame olunmuş ve olunacak 

da‘vâyı âid olduğu mahkemede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla lâzım gelenlerle 

şer‘an ve nizâmen rü’yet-i da‘vâya ve husûmet ve redd-i cevâba müsted‘ayât ve 

levâyih takdîmine şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf u tahallüfe ve istihlâfa ve 

istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘ i icrâ’ya ahz ü kabza ve’l-hâsıl mükellef olduğu 

umûrun küllîsine tarafımızdan mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyyeyle tarafımızdan mezbûr Abdulkadir Efendi’yi vekîl ve nâib-i 

münâsib nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezbûreyi kabûl 

eylediği işbu mahalle şerh verildi. 

314 

Müvekkile-i mezbûre 

İmza  

Mühür 
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Müvekkile-i mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahalle 

şerh verildi. 

Mu‘arrif-i mezbûr             

Mu‘arrif-i mezbûr             

Numro 71  

An-asl Ma’mûretü’l-azîz Vilâyeti muzâfâtından nısf-ı Ekin Kazası 

mahallâtından Tayur Mahallesi sâkinlerinden olup hâla Medine-i Sivas’ın Cedîd-i 

Kebîr Mahallesi’nde müste’ciren mukîm teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Agob Tataryan ve şahsı Ekin Kasabasının Kenîsa Mahallesi’nden 

Şamilyan Ohân veled-i Serkez ve Koçik oğlu Öskehân veled-i Ohân nâm şâhıslar 

ta‘rîfleriyle mu‘arref Agob veled-i Ohân nâm şâhıs Medine-i Sivas mahkemesinde 

Agob meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm ve ta’bîr ani’l-merâm edüb mârü’l-

beyân Ma’mûretü’l-azîz Vilâyeti’nde vilâyet-i mezkûrenin merkez vilâyeti olan 

mezârî’de mukîm tüccârândan Ekinli Sebilyan ve millet-i merkûmeden Netkerem ve 

Setrek ve Pedros nâm şâhıslardan iştirâ’ etmiş olduğumuz Dilli(?)  Karyesi’nde vâki‘ 

bâ tapu mutasarrıf olduğumuz on kıtâ arâzî ve emlâkta olan hisse-i şâyiam 

miyânemizde er karındaşım Ohân Ağa’ya bey‘ ü bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ etmiş 

olduğundan zikrolunan emlâk ve arâzîde benim aslâ ve kat’â alâka ve medhalim 

olmayıp er karındaşım mezkûr Ohâns’ın bu vechile mülk-i müşterâsı olarak bu 

vechile fî 21 Ramazan 90 tarihli bâyi’ûn-i merkûmûn Şekrem ve Setrek ve Pedros 

imzâlarıyla imzâ verilen sened mûcebince mezkûr emlâk ü arâzîden her birinin 

müstakillen muâmele-i ferâğiyyesi er karındaşım Ohâns’a icrâ edileceğinden ve 

ahîren bâyi’ûn-i merkûmûn fevt olup bunların vârisleri gerekse bey ‘i mezkûrları 

kabûl etmedikleri gibi muâmele-i ferâğiyyesini icrâdan dahi imtinâ’ eylediklerinden 

verese-i bâyi’ûn-i merkûmun(?)  vesâir lâzım gelenlerle mârü’l-beyân ma‘lûme’l-

hudûd vel-etrâf emlâk ü arâzî ve akâr ve meşelik ve değirmen da‘vâları âid olduğu 

mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve 

i‘tirâzen ve gıyâben ve vicâhen müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve sulh u ibrâya ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü 

azline ve îcâb eden evrâk-ı mukteziyyemi kendi imzâsıyla tanzîm ve takdîmine ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tedkîk ü hatt u hâteme ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-
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hükkâma ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve ahz ü kabza ve verese-i  

merkûmun ve sâir taraflarından tarafıma şer‘an  ve nizâmen teblîgi lâzım gelen 

da’vetiyye ve lâzım gelen ve sâir evrâkı ahz u kabûl ve imzâya ve lede’l-iktizâ 

tarafından âheri tevkîl ü azle ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine kendi tarafından bi’l-esâle (?)  ve benim tarafımdan dâhi vekâlet-i 

mahkemiyyem (?)  hasebiyle vekâlete vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile kabûlüne merkûme mârü’l-beyân Ma’mûretü’l-azîz’in merkez vilâyeti bulunan 

mezkûr mezârî’’ada mukîm Tataryan li-ebeveyn er-karındaşım Ohâns Ağa’yı vekîl 

nâsb u ta‘yîn eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledim.  

Fî 24 Şa’bân 314 

Merkûm Tataryan Akob veled-i Ohâns nâm şahsın zâtını ta‘rîf  eylediğimizi 

mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledik.   

Fî 24 Şa’bân 314 

Müvekkil-i merkûm 

           Ekin Kasabası sâkinlerinden olup Sivas’ın Cedîd Mahallesi’nden Tataryan 

Akob veled-i Ohâns  

Mu‘arrif-i merkûm             

İmza 

Mu‘arrif-i me’hûr(?)  

İmza 

Muallim-i merkûm Şâmilyan Ohâns   

İmza  

1314 

İmza 

           51 

           Numro 72 

           Küçük Minare Mahallesi eşrâfından Celal Babazâde İzzetlü El-hâc Mustafa 

Sırrı Efendi ibn-i Süleyman Efendi meclis-i şer‘de Ali Baba Mahallesi’nde sâkin 
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Karahisârî Hazînedârzâde Mehmed Ragıb Efendi bin Abdulkadir Efendi mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb her kimler ile olursa olsun leh ve aleyhimde 

olarak açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve nizâmiyye hakkında âid olduğu 

mehâkimin her bir derecesinde ve kısımlarında bidâyeten ve temyîzen ve i‘tirâzen ve 

iâdeten ve istînâfen ve gıyâben ve vicâhen müddeâ aleyh sıfâtlarıyla muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve 

alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve mümeyyiz ve ehl-i hibre nâsb u ta‘yînine ve 

redd-i a’zâ iştikâ’ ani’l-hükkâma ve tedkîk ü hatt u hâteme ve vaz‘-ı hacz ve fekkine 

ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve makamât ve mecâlis ve devâir-i Devlet-i 

Aliyye’nin her birine evrâk takdîm ü kabûl ve imzâsına ve sulh u ibrâya ve’l-hâsıl  

husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde îcâb-bahş olduğu bi’l-cümle 

kavânîn ve nizâmât ve evâmir-i aliyyelerin ahkâm ve mevâdd-ı muktezâsını icrâ’ya 

me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 

mûmâ-ileyh Mehmed Ragıb Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-

ileyh Mehmed Efendi’yi dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl ve merâsimini 

kemâ-yenbagî edâya taahhüd eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

Mehmed Ragıb  

İmza 

(?) 

Mühür 

Numro 73 

Tokad Sancağı’na tâbi‘ Niksar Kasabası mahallâtından Taşra Mahallesi 

ahâlîsinden muhâcir Arif oğlu Yusuf bin Arif Efendi kazâ-i mezkûr kurâsından 

Tenolu Karyesinden Ömer Çavuş oğlu Hâlil bin Ömer ve Tokad’ın Mahat 

Karyesi’nden Timur oğlu İsmail bin Timur ve karye-i mezbûreden Molla Ahmed 

hafîdi Hâlil bin Mehmed ve Mustafa oğlu Hasan bin mustafa Sivas’a tâbi‘ Üzengi 

Karyesi’nden Yusuf Çavuş oğlu Ahmed bin Mustafa nâm kimesnelerden her biri 

meclis-i şer‘de Sivas’ın Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında her 
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biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Sivas (?)  Müdürlüğü tarafından aleyhimizde 

ifâde olunan dokuz yük kaçak duhân da‘vâsından dolayı âid olduğu mahkemede 

lâzım gelenlerle istînâfen ve i‘tirâzen ve murâfaa muhâsama ve redd-i cevâba ve 

kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîmine ve her nev’ kararlar talebine usûl-i 

muhâkemât-ı hukûkiyye ve cezâiyye ve kanûn-i muvakkatın  müddeî şahsı ve 

maznunlara vermiş olduğu (----)  dâhilinde hukukumuzun muhâfazası emrinde 

kavânîn-i mevcûde-i sâirenin ahkâmını muhâkemenin son derecesine kadar icrâ’ya 

ve istihsâl edeceği  i‘lâmı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz ve fekk-i  hacze ve tahsîl 

olunacak mebâliği ahz ü kabza ve makbûzunu bize îsâl ve irsâle ve husûs-i mezkûrun 

küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere tarafımızdan mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’yi 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyyeyle tarafımızdan mezbûr vekîl ve nâib-i 

münâsib nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl 

eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh      

Mühür 

Müvekkil-i merkûm     

Yusuf Çavuş oğlu      

Mühür                          

Müvekkil-i merkûm 

Mustafa oğlu 

Mühür 

Müvekkil-i merkûm      

Molla Ahmed hafîdi   

Mühür                       

Müvekkil-i merkûm       

Timur oğlu 

Mühür                         

Müvekkil-i merkûm  



132 
 

Ömer Çavuş oğlu  

Mühür 

(?) 

Mühür 

Merkûmların zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

Muarrif   

Kal’a-i Cedîd Mahallesi’nden (?) Hasan oğlu Ömer bin Hasan  

Muarrif 

Kal’a ardı Mahallesi’nden Emin Ağa oğlu Mehmed Nuri ibn-i Emin 

Mühür 

52 

Numro 74 

Medine-i Sivas mahallâtından Gökhüsâm Mahallesi ahâlîsinden Divarcıoğlu 

Ahmed bin Osman bin Mehmed nâm kimesne medine-i merkûme mahkemesinde 

ma‘kud meclis-i şer‘i şerîf-i enverde li-ebeveyn er karındaşı Hüseyin hâzır olduğu 

hâlde mahallât-ı mezkûreden Keçibula Mahallesi ahâlîsinden Hamza Ağazâde 

İbrahim Derviş Ağa ibn-i Osman Efendi Hamza Ağa nâm kimesne mahzarında ikrâr-

ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb li-ebeveyn er karındaşımız olup Hicâz-ı ma’neviyyet-

tırâzda vefât eden El-hâc Mehmed Efendi ibn-i Osman bin Mehmed’in verâsetini 

benimle hâzır-ı merkûme münhasıra olmakla müteveffâ mûmâ-ileyhin mâlından ve 

terekesinde üzerinde zuhûr edüb ve el-yevm Mekke-i Mükerreme şerefehâllâhu ilâ 

yevmi’l-kıyâme’nin Beytü’l-mâl sandığında mahfûz ve mevcûd ma‘lûme’l-mikdâr 

semen ve sâire zimem-i nâsda olan mebâliği vâzı‘ü’l-yed olanlardan ahz ü kabza ve 

makbûzunu bize teslîme mûmâ-ileyh İbrahim Ağa’yı tarafımızdan vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ 

ve îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği işbu mahalle ketb olundu. 
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Numro 75 

Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Kayıkyan Aleksiyan veled-i Serkez veled-i Pagos medine-i merkûme 

mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘i şerîf-i enverde Cedîd-i Kebîr Mahallesi’nden 

teb ‘a ve millet-i merkûmeden Yetimyan Nerses Efendi veled-i Öskehân mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mehâkim-i şer‘iyye ve devâir-i ve mecâlis-i  

resmiyye ile hukuk ve ticâret ve cezâ’ mahkemelerinde leh ve aleyhimde ikame 

olunmuş ve olunacak kâffe-i matlûbât ve emlâk ü arâzî ve akâr vesâir da‘vâlarda 

bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama 

şühûd ve istimâ’na istid’â ve lâyiha tanzîm ve kendi imzâsıyla takdîmine vicâhî ve 

gıyâbî hükümler istihsâline rü’yet-i muhâsebeye hüküm ve mümeyyiz nâsb u ta‘yîne 

keşf talebine zarar u ziyân ve mürur-i zaman iddiâ’sına tahlîf ü istihlâfa hacz vaz‘u 

fekkine i‘lâmât ve da’vetiyye varakalarını nâmıma ahzine teblîg u tebellüga ve 

istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve nakzı talebine ve’l-hâsıl  

hukukumun muhâfazası için îcâb edecek tedâbîrin ittihâz ve icrâ’sına ve âherini dahi 

tevkîle me’zûn olmak üzere tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile merkûm Nerses Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya taahhüd ve iltizâm 

eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Fî 4 Ramazan Sene 1314  

Vekîl 

Müvekkil 

Sarı Şeyh Mahallesi’nden  

Kayıkyan Aleksiyan 

İmza 

           Hâzır olduğu hâlde vekâlet-i mezkûre icrâ olunduğunu tasdîk ederiz.  

Fî 4 Rebi’ul-evvel 1314 

Sarı Şeyh Mahallesi’nden Demirci oğlu Pagos veled-i Nerses  

İmza  
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Örtülüpınar Mahallesi’nden Ermeni Milleti’nden ve Rebâb(?) oğlu Agob veled-i 

Erak 

İmza 

53 

Numro 76 

Mihr-i Vefa nâhiyesi kurâsından Pirkinik Karyesi ahâlîsinden teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Katolik Milleti’nden ve zâtları Örtülüpınar Mahallesi ahâlîsinden ve 

teb‘a-i müşârün-ileyhânın Ermeni Milleti’nden ve Rebâb oğlu Agob veled-i Evdak 

veled-i Dartan ve sâlifü’z-zikr Pirkinik Karyesi ahâlîsinden ve devlet-i müşârün-

ileyhânın Katolik Milleti’nden Aycı oğlu Mihayil veled-i Matos veled-i Eliga nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Kuzucu oğlu Pagos veled-i Pedros veled-i 

Esteban zevcesi Dartan oğlu kızı Dartok(?) (?)  bint-i Pagos veled-i Sahak nâm 

kimesneler(?)  sebebiyle merkûme mahkemesinden Meclis-i şer‘i şerîf-i enverde 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Der-Aliyyede Kireç Kuyusu nâm mevki‘de  

arabacılık etmekte iken bundan akdem ecl-i mev’ûd ile fevt eden oğlumuz Kuzucu 

oğlu Pedros nâm kimesnenin verâseti peder ve vâlidesi olduğumuz cihetle münhasıra 

olup müteveffâlar merkûmun Der-Aliyye’de mutasarrıf olduğu iki kıt’a araba ile dört 

re’s isbirleri  marifetle füruht olarak esmân-ı hâsılası beytü’l-mâl sandığına vaz‘ 

olunmakla mezbûr ile ve sâir ile zimem-i nâsda her nev’ matlûbâtının ahz ü kabzı 

istihsâl ve îcâb edenlerle muhâkeme-i şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen 

ve i‘tirâzen muhâkemeye ve makbûzâtlarını bizlere îsâl ve irsâle şühûd ve ikame ve 

istimâ’na kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîmine ve husûs-i mezkûrun 

mütevakkıf olduğu olduğu umûrun küllîsine re’yiyle amel etmek üzere an-asl 

sâlifü’z-zikr Pirkinik Karyesi’ nden olup ve (?)  Katolik Kenîsesi hademesinden 

Kuzucu oğlu Esteban veled-i Öseb nâm kimesnenin kabûlüne merkûme tarafından 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledik 

dedikleri işbu mahalle ketb olundu. 

Müvekkile-i merkûme                                                        

İmza     

(?) 
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Mühür                                                                             

Müvekkilân-ı merkûmanın zâtlarnı ta‘rîf eylediğimiz gibi ve müvekkile-i 

merkûmenin dahi imzâsı tahtına parmak basdığını tasdîk ederiz.                                

Mu‘arrif-i merkûm                               

İmza 

Mu‘arrif-i merkûm   

İmza            

             Numro 77 

             Kurt Mescidi Mahallesi sâkinlerinden teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden olduğu hâlde bundan akdem fevt olan Kara Bıçak oğlu Canbaz 

Ohâns’ın zevce-i metrûkesi ve şahsı Kösedere-i Zimmî Mahallesi’nden ve millet-i  

merkûmeden Zile oğlu İdüb veled-i Agob veled-i Kirkor ve mârü’l-beyân Kösedere-i  

Müslim Mahallesi’nden ve kezâ millet-i  merkûmeden Mendis Kigork oğlu Bahadır 

veled-i Mendis Kigork veled-i Haçar(?)  nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe 

Ogayir(?)  bint-i  Karabet veled-i Kirkor nâm hâtûn meclis-i  şer‘i şerîf-i enverde 

Cedîd-i Kebîr sâkinlerinden ve millet-i  merkûmeden Saraydâryân Kayar Efendi 

veled-i Melkön veled-i Kigork mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı  merkûm Ohâns’ın bi’l-cümle metrukâtını hisse-i  

şâyia ve irsiyyeme ve gerekse husûsât-ı zâtiyyeme âid ve müteallik olarak leh ve 

aleyhimde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvîde şer‘iyye ve nizâmiyye ve ticâriyye ve 

cezâiyye her kangı kısım ve derecelerinde olursa olsun îcâb edenlerle müddeî ve 

müddeâ aleyh sıfâtıyla bidâyeten istînâfen temyîzen iâdeten i‘tirâzen gıyâben ve 

vicâhen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve lede’l-îcâb sulh ü ibrâya ve 

ahz ü kabza ve makbûzunu bana i‘tâ ve teslîme ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve 

tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve hacz vaz‘u fekkine ve i‘tirâz 

ale’l-hükkâm ve’l-gayre alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve teblîg ü tebellüga ve tedkîk ü hatt-u hâteme ve’l-

hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek ve 

tarafından âheri tevkîl ü azle me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-
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i şer‘iyye ile tarafımdan merkûm Kayar Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikte 

ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu.  

            Merkûme Ağapir’in zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve ber-vech-i muharrer huzûr-i 

şer‘de Kayar Efendi’yi vekîl eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli tasdîkan imzâ 

eyledik. 

Mu‘arrif-i merkûm    

Mahalle-i merkûmeden Pedros Kigork oğlu Bahadır veledi  Mendis Kigork  

İmza 

Mu‘arrif-i merkûme  

Kösedere-i Zimmîden Zile Oğlu Edib veled-i Agob 

Mühür 

(?) 

Mühür 

Vekîl-i merkûm 

 İmza 

            54 

            Numro 78 

Sivas Sancağı Nevâhîsinden Mihr-i Vefa Nâhiyesi kurâsından Pirkinik 

Karyesi sâkinlerinden ve zevâtı Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Seraydâryân Kayar Efendi veled-i Melkön 

ve Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden ve millet-i merkûmeden ve Rebâb oğlu Akob 

veled-i Ogan nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle  mu’arrefe ve teb‘a-i  devlet-i müşârün-

ileyhânın Katolik Milleti’nden Keşiş oğlu Sehak veled-i Markos veled-i Evdak nâm 

şâhıs meclis-i şer‘de Divriği kazası kurâsından Benkan Karyesi sâkinlerinden ve 

Ermeni Milleti’nden olup Medine-i Sivas’ın Cedîd-i Kebîr Mahallesi’nde 

müste’ciren sâkin ve da‘vâ vekîllerinden Mizad Üryani Kigork Efendi veled-i 

Karabet nâm şâhıs mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mehâkim-i  

şer‘iyye ve devâir-i ve mecâlis-i resmiyye ile hukuk ve ticâret ve cezâ’ 
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mahkemelerinde leh ve aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i matlûbât ve 

emlâk ü arâzî ve akâr vesâir da‘vâlarda bidâyeten ve istînâfen i‘tirâzen ve iâdeten ve 

temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve şühûd ve ikame ve istimâ’na ve lâyiha tanzîm 

takdîmine ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih i‘tâsına ve vicâhî ve gıyâbî 

hükümler istihsâline rü’yet-i muhâsebeye rü’yet-i muhâsebeye hüküm ve mümeyyiz 

nâsb u ta‘yînine keşf ü taleb ve zarar u ziyân ve mürur-i zaman iddiâ’sına ve tahlîf ü 

istihlâfa hacz ve vaz‘u fekkine i‘lâmât ve da’vetiyye varakalarını nâmıma ahzine 

teblîg u tebellüga ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve i‘tirâz alel-

hükmi ve’l-gayra ve hukukumun muhâfazası için îcâb edecek tedâbîr-i kanûniyye ve 

nizâmiyyenin ve icrâ’sına ve tarafından âheri dahi tevkîle me’zûn olmak üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan merkûm Kigork 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde Kigork Efendi dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya taahhüd eylediği ketb 

olundu. 

Fî 8 Ramazan sene 1314  

Pirkinik Karyesi sâkinlerinden Sehak veled-i Markos 

Vekîl-i merkûm 

Kigork Mizad Üryani  

Merkûm Sehak’ın zâtını mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledik.  Fî 8 // 

Mu‘arrif-i mezbûr                             

Rebâb oğlu Akob veled-i Ogan 

Mu‘arrif-i mezbûr  

Seraydârân veled-i Melkon 

Numro 79 

            Sarı Şeyh Mahallesi eşrâfından Kangalağasızâde Abdulkadir Ağa ibn-i 

Osman Ağa medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud meclis-i  şer‘i şerîf-i enverde 

Pazar Mahallesinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Poladyan 

Mıgırdıç Efendi veled-i Haçar (?)  nâm şâhıs mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm edüb her kim ile olsun leh ve aleyhimde olarak açılmış ve açılacak kâffe-i 
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deâvî-i  şer‘iyye ve nizâmiyye hakkında âid olduğu mehâkimin her bir derece ve 

kısımlarında istînâfen ve iâdeten ve i‘tirâzen ve gıyaben ve vicâhen ve temyîzen 

müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla muhâkeme ve muhâsama taleb ve da‘vâya ve 

redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve istihlâfa kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâyih takdîmine ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve ehl-i hibre ve 

mümeyyiz nâsb u ta‘yînine ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve tedkîk ü hatt u 

hâteme hacz vaz‘u fekkine ve i‘tirâz alel-hükmi vel-gayra ve’l-hâsıl  mehâkim ve 

mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her birine evrâk ve levâih takdîmine ve kabûlü ve 

imzâsına ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde îcâb-

bahş olduğu bi’l-cümle kavânîn ü nizâmât ve evâmir-i aliyyelerin ahkâm ve mevâdd-

ı mukteziyyesini icrâ’ya me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımdan Mıgırdıç Efendi’yi nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde Mıgırdıç 

Efendi dahi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 

taahhüd eylediği ketb olundu. 

Fî 28 Ramazan 1314 

Vekîl-i merkûm 

Müvekkil-i merkûm 

Mühür 

  55 

 Numro 80 

 Hacı Veli Mahallesi eşrâfından Fertellizâde Süleyman Salim Efendi ibn-i 

Mehmed Rüstem Efendi medine-i mezbûre Mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde mahallât-ı mezbûreden Bahtiyarbostân Mahallesi ahâlîsinden 

Benlizâde Ali Efendi ibn-i Ömer Efendi muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm edüb Üryani Müslim Mahallesi eşrâfından iken bundan akdem vefât eden 

Zaralızâde Receb Bahri Bey ibn-i Ömer Mihr-i Vefâ Nâhiyesi (?) Bey’in Sarı Hasan 

Karyesi arâzîsinde vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf mutasarrıf olduğu arazî ve 

emlâkı sulbî kebîr oğlu Cemâleddin Bey ile sulbiyye kebîre kızları Münîre ve 

Sıddîka ve Nâfi’a Hâtûnlar ile vâlidem olup ceddim müteveffâ mîr mûmâ-ileyhden 

mukaddem vefât eden Taliye Hânımdan mütevellîd olmamla ber-mûceb-i emr-i 
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sultânî bana intikâl etmekle ben dahi arâzî ve emlâk-ı ma‘lûme-i mahdûdelerinden 

beşte bir hissesi şüyû’-i hasebiyle hisse-i şâyia-i mezkûremi bi’t-tav’-i ve’r-rızâ yirmi 

aded lira-yı Osmânî mukabilinde müşterikim mîr mûmâ-ileyh Cemâleddin Bey 

tarafından îcâb ve kabûlü hâvî ve şürût-u müfside ve muvâzaadan birer bey-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ü teslîm eylediğimde mîr mûmâ-ileyh dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl edüb ve semen-i bey‘-i mezkûru 

nakden ve tamâmen ahz ü kabz eyledim emlâk ve arâzi-i mezkûreleri meclis-i idâre-i 

vilâyette me’mûru huzûrunda ferâğa ve i‘tâ sında ve husûs-i mezkûrun mütevekkıf 

ve müteallik olduğu umûrun küllîsine küllemâ azelet fait vekîli (?)  vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl-i nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

mûmâ-ileyh Ali Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımelerini 

kemâ-yenbagî edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî 4 Şevvâl sene 1314 

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

Mühür  

Numro 81  

Sivas Mahallâtından Şah Hüseyin Mahallesi’nde sâkinlerinden Muhâcirîn-i 

Çerâkese ümerâsından Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi li-ebeveyn er 

karındaşları Hasan ve Bekir Efendiler ve birâderzâdeleri Mahmud Efendi ibn-i 

Mustafa Efendi ve Molla Hasan Efendi ibn-i El-hâc Ali nâm kimesnelerden her biri 

medine mahkemesinde meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm edüb Hafik Kazası nevâhîsinden Görmeçli Nâhiyesi kurâsından Eldivas 

Karyesi arâzîsinde vâki‘ şirâen ve müştereken taht-ı tasarrufumuzda olan karye-i 

merkûme âhâlisinden Hıdır(?) oğlu Hasan’dan ferâğan iştirâ eylediğimiz Çiçek(?) 

nâm mevki‘de vâki‘ bir taraftan Uzun İsmail ve bir tarafttan Ali Hoca ve bir taraftan 

Kısır ve bir taraftan Kırık oğlu Ali tarlalarıyla mahdûd bir kıt’a ve yine karye-i 

merkûme arâzîsinde vâkî‘ Manzur oğlu Mehmed Mustafa nâm şâhıstan iştirâ olunan 

ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf bir kıt’a ve yine karye-i merkûme ahâlîsinden Timur oğlu 

Bayram nâm şâhıstan iştirâ olunan ma ‘lûme’l-hudûd vel-etrâf bir kıt’a ve yine 

İsmail oğlu Hâlil’den iştirâ olunan ma‘lûmu’l-mahdûd ve’l-etraf bir kıt‘a ve yine 
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Gırgır oğlu Ali’den iştira olunan ma‘lûmu’l-mahdûd ve’l-etraf bir kıt‘a (?) (- - -) 

iştira olunan bir kıt‘a ki cem‘an on kıt’a tarlalar ile havza-i tasarrufumuzda 

bulunduğundan tarla hây-ı  mahdûd-i mezkûrlara mahâllinde tâliblerine  bey ‘u 

teslîm ve me’mûru huzûrunda ferâğını tasvire ve senedlerini i‘tâ ya ve semenini ahz 

ü kabza ve  makbûzlarını bize irsâl ü îsâle ve’l-hâsıl    umûr-i mezkûrun mütevekkıf  

olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımızdan Hafik kazası bidâyet Mahkemesi kalemi başkâtibi (----) ibn-i Fazlı 

Ağa’yı kabûlüne mevkufe vekîl vekîl-i nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eylediğimizi 

mübeyyin işbu mahâlli temhîr  eyledik. 

(?)  

Mühür 

Müvekkil-i mezbûr  

Müvekkil-i mezbûr       

Müvekkil-i mûmâ-ileyh           

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

56 

Numro 82 

Küçük Bengiler Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Nikogus Veled-i Artin veled-i Nikogus nâm şâhıs meclis-i 

şer‘de Pazar Mahallesi sâkinlerinden ve millet-i merkûmeden ve da‘vâ vekîllerinden 

Poladyan Mıgırdıç veled-i Haçar mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

mehâkim ve mecâlis-i müşârün-ileyhânın her kangı dâire ve derecelerinde olursa 

olsun leh ve aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i  ve hukûkiyye ve 

şer‘iyye ve ticâriyye ve cezâiyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve 

istînâfen ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten ve i‘tirâz alel-gayre ve şahs-ı  

sâlise sıfâtlarıyla muhâkeme ve muhâsama ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve 

levâyih takdîmine şühûd ve ikame ve istimâ’na ve ehl-i hibre ve vukuf ta‘yîn ü azline 

ve tahlîf ü istihlâfa ve istihsâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a vaz‘-ı hacz ve 

fekkine ahz ü kabza ve makbûzunu li-ebeveyn er-karındaşım Haçadur Ağa’ya 

teslîme teblîg ü tebellüga ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde 
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re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb 

u ta‘yîn eyledim eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl  ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya taahhüd eylediği ketb olundu. 

Fî 8 Şevval sene 1314                                               

Küçük Bengiler Mahallesi’nden Tandırcı oğlu oğlu Nikogus 

İmza 

Vekîl-i merkûm 

İmza 

Numro 83 

Oğlan Çavuş Mahallesi eşrâfından Tahir Efendizâde Namık Bey ibn-i Tahir 

Efendi meclis-i şer‘de Bahtiyarbostânı Mahallesi ahâlîsinden Benlizâde Ali Efendi 

ibn-i Ömer Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mehâkim ve 

mecâlis-i Devlet-i Aliyyenin her kangı dâire ve derecelerinde olursa olsun leh ve 

aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i ve hukûkiyye ve şer‘iyye ve 

ticâriyye ve cezâiyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen 

ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd istimâ’na ve tahlîf 

ü istihlâfa teblîg ü tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve mümeyyiz 

ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve hacz vaz‘u fekkine i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve 

protesto keşîdesine ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun …(mühür denk gelmiş)  küllîsinde 

re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımızdan mûmâ-ileyh Ali Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 

taahhüd eylediği ketb olundu. 

Fî 8 Ramazan sene 1314 

Müvekkil-i merkûm 

(?)  veled-i Markos 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 
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Fî 11 Şevvâl sene 1314 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh      

Tâhir Efendizâde  

Mühür 

            Numro 84 

            Medine-i Sivas mahallâtından Kayseri Kapısı Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-

i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Bâbos oğlu Evdak veled-i Mardiros 

Medine-i merkûme mahkemesinde meclis-i şer‘i şerîf-i enverde mahllât-ı 

merkûmede Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Çavuşzâde 

Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i ani’l-

merâm edüb an-asl Sivas’ın Temürcülerardı Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i  

müşârün-ileyhânın millet-imerkûmesinden olup el-yevm Yemen Vilâyet-i Celîlesi’ne 

tâbi‘ Hadîde Kasabasında mukîm Dülger oğlu Agob veled-i Ohâns Kasaba-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde zevcesi Şofya Marta(?) ’dan kendisine irsen intikâl edecek 

emvâl ü nukûddan hisse-i irsiyyesini vâzı‘ü’l-yed  bulunanlardan taleb ü da‘vâ ve 

ahz ü kabza kendisi için hıfz ve ke-zâlik  müteveffâ-yı merkûmenin nezdinde olan 

kendi emvâl ü eşyâsını ahz ü kabza ve kendisi için hıfz ve husûs-i mezkûrun 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine kâffe-i mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyye ve 

mecâlisde bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve tahlîf ü 

tahallüfe redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve 

ikame-i şühûd istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa teblîg ü tebellüga lede’l-iktizâ âherini 

tevkîle ve sulh u ibrâya ve’l-hâsıl da‘vâ-yı mezkûreye mütevakkıf kâffe-i muâmelât-ı 

şer‘iyye ve nizâmiyyeyi îfâya vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

kabûlümle mevkufe beni vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğini hâvî fî 29 Safer 312 tarihli ve 

zahrı fetvâhâne-i celîle’den musaddak bir kıt’a hüccet-i şer‘iyye ile müstebân 

olmakla ben dahi me’zûn olduğum vekâlet mûcebince tarafımdan mûmâ-ileyh 

Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl 

ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm   

İmza  
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Fî 11 Şevvâl 1312  

Müvekkil-i merkûm 

İmza 

57 

Numro 85 

Hacı Veli(?) Mahallesi ahâlîsinden Yahya oğlu Mehmed bin Ahmed bin 

İbrahim meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi’nden ve da‘vâ vekîllerinden Çaput 

oğlu Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm edüb mahalle-i merkûme sâkinlerinden zevce-i menkûha-i gayr-i medhûl 

bihâm Küçük Mehmed oğlu kızı Zeyneb bint-i Ali nâm Hâtûn bundan akdem nefsini 

bana tezvîc ettiğinde ben dahi tezevvüc ve kabûl edüb bu vecihle zevce-i menkûham 

olduğu hâlde mezbûre Zeyneb bundan akdem nefsini fuzûlî ve bi-gayr-i hakk Şah 

Hüseyin Mahallesi sâkinlerinden Börekçi oğlu Osman Ağa’ya tezvîc etmiş 

olduğundan mezbûrenin vekîli ile mezbûr Osman Ağa’dan taleb ü da‘vâya ve hukuk-

i zevciyyeye riâyet ve itâat inkıyâdını dahi mahkeme-i şer‘iyye ve da‘vâya ve redd-i 

cevâba ve’l-hâsıl kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd-u 

ikame ve istimâ’na ehl-i vukuf ta‘yînine tahlîf ü istihlâfa teblîg ü tebellüga ve husûs-i 

mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsine re’yiyle amel etmek 

üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Abdulkadir 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimi ve mezbûr Abdulkadir Efendi’de vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl eylediğini mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

            Numro 86 

            Sivas’ın Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden Kangalağasızâde Abdulkadir 

Efendi ibn-i Osman Ağa meclis-i şer‘de Pazar Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Mıgırdıç Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb gerek 

müteveffâ pederimizin terekesine ve gerek kendi ahz ü i‘tâ ve muâmelâtımıza 

müteallik benim elime Sivas mahkeme-i şer‘iyyesinden mu’tî 27 Rebî’ül-evvel 305 

tarihiyle müverrih ve olvakit hâkimü’ş-şer ‘ faziletli Mehmed Bey ‘in mühriyle 
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mühür bir kıt’a hüccet-i şer‘iyye mûcebince vasîsi bulunduğum li-ebeveyn er-

karındaşım Mehmed Sabri Efendi’den her birimizin münferiden ve müştereken leh 

ve aleyhimize ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i ve şer‘iyye ve hukûkiyye ve 

ticâriyye ve cezâiyye haklarında âid olduğu mehâkim-i Devlet-i Aliyye’nin her bir 

kısımlarında müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen 

ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten ve i‘tirâzü’l-gayr ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla 

muhâkeme ve muhâsamaya ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve lâyihâlar takdîm ile 

ikame-i da‘vâya ve ikame-i şühûd istimâ’na ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve tahlîf ü 

istihlâfa teblîg ü tebellüga ve istihsâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz 

ve fekk-i hacze ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde 

icrâ’ya me’zûn olmak ve kendi re’yiyle amel etmek üzere tarafımdan mûmâ-ileyh 

Mıgırdıç Efendi’yi vekîl eyledim dedikte ol dahi kabûl eyledi. 

Vekîl   

İmza  

58  

            Temürcülerardı Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Sırmabıyık oğlu Karabet veled-i Agik(?)  veled-i İlcâm nâm 

şâhıs ile mahalle-i merkûme teb‘a-i müşârün-ileyhânın millet-i merkûmelerinden 

sâkinlerinden zevâtı kezâ mahalle-i merkûme ahâlîsinden ve Karslı oğlu Nişân veled-

i Esteban Kazar oğlu Kapu veled-i nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Sırmabıyık 

oğlu kızı Öseki(?)  bint-i merkûm Agik(?)  nâm hâtûndan her biri medine-i merkûme 

mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘i şerîf-i enverde Pazar Mahallesi sâkinlerinden 

ve Devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden Poladyan Mıgırdıç Efendi 

veled-i Haçadır nâm şâhıs muvâcehesinde her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

Yemen vilâyet-i celîlesi dâhilinde Hadîde Kasabası’nda mukîm Dülger oğlu Agob 

veled-i Ohân nâm şâhıs zevcesi müteveffâ Marta(?) ’dan hisse-i irsiyyesini vâzı‘ü’l-

yed olanlardan taleb ü da‘vâya âheri tevkîle me’zûn olmak üzere Fî 29 Safer 1312 

tarihiyle müverrih vilâyet-i mezkûre hâkimü’ş-şer‘ fazîletlü Salih Efendi’nin 

mühriyle mühevver bir kıt’a hüccet-i şer‘iyye mantûk-i münîfince tarafından Bâb-ı 

Kayseri Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i müşârün-ileyhânın millet-i  

merkûmelerinden Bağos oğlu Erak veled-i Mardiros nâm şahsın her birimizden 
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iddiâ’ eylediği hisse-i  irsiyye ve eşyâ ve sâire da‘vâsı için tarafımızdan muhâsama 

ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf-i tahallüfe ve teblîg u 

tebellüga ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsine 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan merkûm Mıgırdıç 

Efendi’yi vekîl eyledim dedikte mûmâ-ileyh Osman Nuri Efendi’yi vekîl nâsb u 

ta‘yîn eyledimizden ol dahi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagî edâ ve taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ vak’a bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî 15 Şevval sene 1314 

(?)  

Müvekkile-i mezbûre     

İmza  

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve mezbûrede imzâsı tahtına parmak 

bastığını tasdîk ederiz.  Fî 15 Şevval sene 1314 

Mu‘arrif-i merkûm Karslı oğlu  

İmza 

Mu‘arrif-i merkûm 

Mühür 

 
            Numro 88 

Sivas’ın Veled Bey Mahallesi sâkinlerinden Yıldız Sivâsîzâde Ahmed Rıf’at 

Efendi meclis-i şer‘de pederi Yıldız mütevellîsizâde Hafız Nuri Efendi ibn-i Ahmed 

Efendi mahzarında takrîr-i kelâm edüb(?) Hasan Efendi (----)  bi’l-cümle emlâk ve 

arâzî ve emvâl ü eşyâ ve hayvânâtı ve nukûd ve zimemât-ı sâireyi vâzı‘ü’l-yed 

olanlarla verese-i sâiresinden âid olduğu hâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten 

ve istînâfen ve temyîzen ve gıyâben taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve 

redd-i cevâba ve ahz ü kabza ve tefrîk ü taksîm ve hükm-i gıyâbî (----)  talebine ve 

lede’l-iktizâ sulh u ibrâya ve teblîg ü tebellüga ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i 

icrâ’ya vaz‘a kendi imzâsıyla arzuhâl ve levâih takdîmine ve ikame-i şühûd istimâ’na 

ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve tahlîf ü istihlâfa ve’l-hâsıl hukukumun muhâfazası 

zımnında lâzım gelen kâffe-i tedâbîr ve muâmelât-ı şer‘iyye ve kanûniyyeyi îfâda 
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re’yiyle amel etmek ve inde’l-îcâb âheri tevkîle me’zûn olmak üzere tarafımdan 

pederim Nuri Efendi’yi vekîl eyledim dedikde ol dahi kabûl eyledi. 

Fî  18 Şevvâl  314     

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Ahmed Rıf’at 

           59 

           Pirkinik Karyesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Katolik 

Milleti’nden olup ber-vech-i âtî müteveffânın vârisi olduğunu iddiâ’ eden Keşiş oğlu 

Mihayil veled-i Markos veled-i Aram nâm şâhıs medine-i merkûme mahkemesinde 

ma‘kud meclis-i şer‘de karye-i merkûme sâkinlerinden ve zâtları Cedîd-i Kebîr 

Mahallesi’nde müte’eccirene sâkin Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Frederih 

Kigork Efendi veled-i Karabet Pirkinik Karyesi ahâlîsinden ve Katolik milleti Serob 

Efendi Mıgırdıç nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe veled-i merkûm Mihayil’in 

zevcesi Hûrsîmâ bint-i Simon ve Gadare(?) bint-i Vates nâm hâtûnlar ile merkûm 

Mihayil’in oğlu olup bundan akdem karye-i merkûmede fevt eden Kiyork Ağa’nın 

sulbî sagîr oğulları Ohâns ve Mıgırdıç ve Melkon ve sulbiyye sagîre kızları Nebriz(?)  

ve Gürüş(?) den her renk mâllarını ahz ü kabz ve hıfz u tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den 20 Safer 1312 tarihli bir kıt’a hüccet-i şer‘iyye mûcebince dahi makvîleri (?)  

karye-i merkûme rahiblerinden Kebûkuyân Uyûnet Efendi veled-i Agob nâm şâhıs 

hâzır olduğu hâlde Pazar Mahallesi’nden Ermeni Milleti’nden Mıgırdıç veled-i 

Haçadır nâm şâhıs muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb oğlum ve mûrisimiz 

müteveffâ-yı merkûmun (?)  Sivas’tan Amasya’ya kadar ve Sivas’tan Ma’mûretü’l-

azîz vilâyeti’ne kadar nakl olunacak Devlet-i Aliyye postası üç yüz yedi ve üç yüz 

sekiz senesinin müteahhidi olduğu hâlde hayâtında hizmet-i me’mûreyi tamâmen îfâ 

edüb Posta Nezâret-i Celîlesi’nden taahhüd-ü mezkûreden dolayı altmış altı bin 

küsur guruş alacak hakkı olduğu gibi merkûm Mıgırdıç Efendi zimmetinde guruş 

alacak hakkı olduğu hâlde kable’l-ahz güzerân eden bin üç yüz on senesi 

Hâzıran’ının on ikinci günü tarihiyle karye-i merkûmede ecl-i mev’ûduyla edüb 

meblağ-ı mezkûr mes’ele-i mîrâsımız olan yüz kırk dört sehm i’tibârıyla yirmi dört 

sehmi bana ve yirmi dört sehmi vâlidesi zevcem merkûme Hûrsîmâ Hâtûna ve on 

sekiz sehmi zevce-i hâzıra-i merkûm Gadare(?) hâtûna ve yirmi altışar sehimde 
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cem’an elli iki sehmi sagîre merkûman Ohâns ve Mıgırdıç’tan her birine ve on üçer 

sehmi cem’an yirmi altı sihâmı bintân(?)  

            Numro 89 

            Sivas Sancağı nevâhîsinden Mihr-i Vefa nâhiyesi kurâsından Pirkinik karyesi 

sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Katolik Milleti’nden iken üç yüz on 

senesi Hâzıran’ında karye-i merkûmede ecl-i mev’ûduyla fevt olan Sivas Postahânesi 

müteahhidlerinden Keşiş oğlu Kiyork Ağa’nin vârisi ve pederi olduğunu iddiâ’ eden 

Keşiş oğlu Mihayil veled-i Markos veled-i Orak Medine-i Sivas mahkemesinde 

ma‘kud meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde karye-i merkûme sâkinlerinden her bir teb‘a-i  

müşârün-ileyhânın millet-i  merkûmesinde nisvânından olup ve zâtları Sivas’ın 

Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden olup Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden 

Merz Üryani Kiyork Efendi veled-i Karabet veled-i …(----) ve mârü’l-beyân Katolik 

Milleti’nden (----) veled-i Mıgırdıç nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle   mu‘arrefeler Hûrsîmâ 

bint-i  Simon ve Gadare(?) bint-i  Ohâns nâm hâtûnlar ile ve teb‘a-i  müşârün-

ileyhânın Katolik Milleti rahiblerinden olup zikri âtî husûsda müteveffâ-yı  merkûm 

Kiyork Ağa’nın sulbî sagîr oğulları Ohâns ve Mıgırdıç ve Melkon ve sulbiyye sagîre 

kızları Terize’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘-i enverde bin üç yüz on iki  senesi 

Saferü’l-hayr’ının yirminci günü tarihiyle müverrih Sivas mahkemesi şer‘iyyesinden 

mu’tî bir kıt’a hüccet-i şer ‘îyye mûcebince dahi nâsb u ta‘yîn olunan Kevkeb oğlu 

Uyûnet Efendi veled-i Agob Efendi’den her biri hâzırûn oldukları hâlde müteveffâ-yı  

merkûmun medyûnu Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Poladyan Mıgırdıç veled-i Haçadır nâm şâhıslar muvâcehesinde 

ve da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb oğlumuz ve mûrisimiz müteveffâ-yı  merkûm Kiyork 

Ağa’nın pederi olmamla bana ve vâlidesi hâzıre-i mezbûre Hûrsîmâ hâtûn ve zevce-i 

metrûkesi hâzıre-i mezbûre Gadare(?) hâtûn ile oğlumuz ve mûrisimiz müteveffâ 

merkûm Kiyoyork’un ferrâşından hâsıl mezbûre Gadare(?) hâtûndan mütevellîd sulbî 

sagîr oğulları Ohâns ve Mıgırdıç ve Melkon ve sulbiyye-i sagîre kızları Terîz ve 

Kersite(?) ’ye münhasıra iken ba’dehî bint-i sagîre-i mezbûre Kersite(?)  dahi fevt 

olup verâseti zevce-i merkûme Gadare(?) hâtûn ile li-eb ceddi olmamla bana 

münhasıra olduğu ve tashîh-i mes’ele mîrâsları bi-hükm-i münâsahat-i’ş-şer‘iyye beş 

yüz yetmiş altı sehimden olup sihâm-ı merkûmede yüz on iki sehmi bana ve doksan 

altı sehmi vâlidesi hâzıra-i mezbûre hûrsîmâ doksan beş sehmi zevce ve ümm-i 
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merkûme Gadare(?) hâtûna ve beş yüz sekiz sehimden cem’an iki yüz otuz dört 

sehmi bütün meğâr-i mezbûrdan Ohâns Mıgırdıç ve Melkon’dan her birine ve otuz 

dokuz sehmi bini sagîre mezbûre Teriz’e isâbeti lede’ş-şer‘il-enver taahkkuk olup 

mûrisimiz  müteveffâ-yı  merkûmun bizden başka terekesine müstahakk-ı  âheri 

olmayıp oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı merkûmun hayâtında mezbûre Mıgırdıç 

Efendi zimmetinde hüccet-i karz-ı şer‘îden beş yüz yetmiş altı guruş alacak olup 

meblağ-ı  mezkûru oğlumuz ve mûrisimiz müteveffâ-yı  merkûmun Kiyork Ağa 

mezbûr Mıgırdıç Efendi’den kable’l-ahz …(----)  mârü’l-beyân bin üç yüz on senesi 

Haziran’ında ecl-i mev’ûduyla fevt olup meblağ-ı  mezkûr beş yüz yetmiş altı guruş 

mes’ele-i mîrâsımız mûcebince benimle vâlidesi mezbûre Hûrsîmâ ve zevcesi 

mezbûre Gadare(?) ve sulbî sagîr oğulları mezbûrun Ohâns Mıgırdıç ve Melkon’a ve 

sulbiyye-i sagîre kızları Teriz’e mûris olmakla suâl olunup meblağ-ı  mezkûr beş yüz 

yetmiş altı guruştan yüz on iki guruşu bana ve doksan altı guruşu vâlidesi hâzıra-i 

merkûme Hûrsîmâ hâtûna ve seksen beş guruşunu zevce ve ümm-i merkûme 

Gadare(?) hâtûna ve vasîler mezbûrun Ohâns ve Mıgırdıç ve Melkon ve Teriz’e 

hisse-i  irsiyyeleri olan cem’an iki yüz yetmiş üç guruşunu dahi vasî-i hâzır mûmâ-

ileyh Uyûnet Efendi’ye edâ ve teslîme medyûn mezbûr Mıgırdıç Efendi’ye tenbîh 

olunmak muradımdır deyü hâzırûn-i merkûmdan  Hûrsîmâ ve Gadare(?) Hâtûnlar 

dahi mûmâ-ileyh Uyûnet Efendi dahi me’an da‘vâ ettiklerinde medyûn-i mezbûr 

Mıgırdıç Efendi dahi cevâbında müddeâya meblağ-ı mezbûr beş yüz yetmiş altı 

guruş cihet-i karz-ı şer‘îden müteveffâ-yı merkûm Kiyork Ağa’nın deyni olduğunu 

ve meblağ-ı mezbûru kable’l-ahz vefât eylediğini tâyi’an ızhâr edüb ancak müddeî 

mezbûr Mikayil ile hâzırûn-i merkûmun Hûrsîmâ ve Gadare(?) ve vasî-i mûmâ-ileyh 

Uyûnet Efendi’nin bi’l-esâle ve bi’l-vesâya ber-minvâl-i muharrer verâset 

iddiâ’larını küllîyyen inkâr etmekle müddeî merkûm Mihayil ve hâzırûn-i merkûmûn 

Hûrsîmâ ve Gadare(?) ve Guyunet Ağa ber-minvâl-i muharrer verâset-i müddeâlarına 

muvafık-ı beyn taleb olundukda usûlen hatt u da‘vâlarını yazdırmış olduğu 

şahidlerden mârü’l-beyân Cedîd-i Kebîr Mahallesi ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Firadoryan mu‘arref-i mezbûr Kiyork ve Pirkinik karye 

sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesi rahiblerinden 

mu‘arref-i mezkûr Serob Efendi’den her biri li-ecli’s-şehâde meclis-i şer ‘a hâzırân 

olup istişhâd olundukları ve fi’l-hakîka müsted’â-yı merkûm Kiyoyork Ağa’nın 
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verâseti pederi müddeî merkûm Mihayil ve vâlide hâzırası Hûrsîmâ ve zevcesi 

Gadare(?) hâtûn ile sulbî sagîr oğulları Ohâns ve Mıgırdıç ve Melkon ve sulbiyye-i 

sagîre kızları Teris’e ve Kersite(?) ’ye muhzıra iken ba’de bint-i sagîre Kersite(?)  

dahi fevt olup verâseti zevce-i mezbûre Gadare(?) hâtûn ile li-eb ceddi mezbûr 

Mihayil Ağa’ya münhasıra olup bunlardan başka verâseti ve terekelerine müstahakk-

ı âheri olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet 

ederiz müttefiku’l-hıfz vel-meferr (?)  bi’l-muvâcehe şer‘i kavîm edâ-yı şehâdet-i 

şer‘iyye etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân Kiyoyork ve Serob Efendilerin mensûb 

olduğu mahalle ve karyeleri ve Payas ve hacz-i evvel ve sânî meclis a’zâlarından 

evvela bâ-varaka-i mesture sirran ba’dehû mazbûtu’l-esâmî şâhıslardan bi’l-

muvâcehe alenen lede’t-tezkiye makbûlu’ş-şehâde oldukları ihbâr u iş’âr mûcebince 

verâset-i mezkûreye ba’de’l-hükm-i ve’t-tenbîh verese-i merkûmûndan olup onları 

muarrifân-ı merkûman Kiyork ve Serob Efendiler ta‘rîfleriyle mu’arrefe işbu 

bâ’isü’t-terkîm eb ve ümm ve zevcine merkûmun ve Hûrsîmâ ve Gadare(?) hâtûnlar 

ile sigar-ı mezbûre oğlu Mıgırdıç ve Melkon’un dahi mansûbları mûmâ-ileyh ve 

Guyunet Efendi’den her biri medine-i merkûme mahkemesinde (----)  mezkûrda üç 

yüz yedi ve sekiz senelerinin nüzulhâne müteahhidi olup hayâtında hizmet-i 

mezkûreyi tamâmen îfâ edüb Posta Nezâret-i Aliyyesi’nde taahhüd-i mezkûrdan 

dolayı dört kıt’asından mûcebince (S.60)  istihkak-ı kıbel-i (?)  muâvenât etmek bey 

‘-i mezkûr ber-tashîh-i mezkûr verâset mahkemesi hasebiyle mevrûs olanlar her 

birimiz meblağ-ı müddeâ behâyı nezâret-i müşârün-ileyhâdan hisse-i irsiyyemize 

isâbet eden mebâliği âid oldukları mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her bir kısmında ve 

şer‘iyyede ve şûrâ-yı devlet mehâkiminde ve nizâmiyyede istînâfen ve temyîzen 

muhâkemeye ve ahz ü kabza ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve istid’â ve lâyiha ve 

kendi imzâsıyla her nev’ kararları istihsâline ve ve rü’yet-i muhâkemeye hüküm ve 

mümeyyiz nâsb u ta‘yîn ve azline i‘lâmât ve da’vetiyye varakalarını nâmında ahzine 

ahkâm-ı sâdırının mevki‘i icrâ’ya vaz‘a husûs-i mezkûrun müteallik ve mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsini îfâya ve âheri tevkîle me’zûn olmak üzere her birimiz âheri 

asâleten ve vesâyeten vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile el-yevm Der-

Aliyye’de Galata’da Valho Mağazası’nda sâkin ve karye-i merkûme ahâlîsinden ve 

teb‘a-i  müşârün-ileyhânın Katolik Milleti’nden Agobyan Kazar veled-i Agob’u 

kabûlüne mevkufe vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde mâ vaka’a bi’t-taleb ketb 
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olundu Fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Zi’l-ka’de eş-şerîfe sene erbaa aşer ve selâse 

mie 

Vasî-i mûmâ-ileyh       

İmza 

Zevce ve ümm-i merkûme Hûrsîmâ   

Zevce-i merkûme Gadare(?) 

(?) 

Mühür 

Bâlâda muharrer olduğu üzere mezbûretânın zâtlarını ta‘rîf  ve huzûr-i şer ‘de edâ-yı 

şehâdet-i şer‘iyye eylediğimizi mübeyyin işbu Mahalle imzâ eyledik. 

Fî 3 Za 1314      

Şâhid-i mezbûr       

İmza 

Şâhid-i mezbûr 

İmza 

            Numro 90 

Tokad Sancağı dâhilinde Zile Kazası mâl müdürü esbakı olup Medine-i Sivas 

Mahallâtından (     )  mahallede müste’ciren sâkin Mumcuzâde (     )  Sabri Efendi 

ibn-i Mustafa Efendi medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde Câmi’-i Kebîr Mahallesi’nde sâkin ve da‘vâ vekîllerinden Hazînedârzâde 

Osman Efendi ibn-i (----)  mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mehâkim 

ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her kangı dâire ve derecelerinde olursa olsun 

aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i hukûkiyye ve cezâiyyede müddeî 

ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve gıyâben ve 

i‘tirâzen ve iâdeten muhâkemât ve muhâsama ve redd-i cevâba kanûnen lâzım gelen 

muâmelâtı îfâya ve kendi imzâsıyla istid’â ve lâyiha ve protesto evrâk-ı sâireyi 

makamât-ı âlîlere takdîmine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve mümeyyiz ve ehl-i 

hibre intihâb ve ta‘yînine ve azline ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve 
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müteallik olduğu umûrunun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımdan mûmâ-ileyh Osman Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî Za 1314           

Vekîl-i merkûm  

Mühür  

            Numro 91 

An-asl Darende Kasabası ahâlîsinden olup Sivas’ta Şeyh Hânı’nda 

müsâfereten sâkin olup Bekir Efendizâde Mehmed Muhsin Efendi ibn-i Bekir Efendi 

meclis-i şer‘de Câmi’-i Kebîr Mahallesi’nde müste’ciren sâkin vükelâ-yı deâvîden 

Emir Çelebizâde Sabri Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb mehâkim ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her kangı dâire ve 

derecelerinde olursa olsun leh ve aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i  

hukûkiyye ve cezâiyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen 

ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve cezâ’ istînâf mahkemesinde kanûnen lâzım gelen müdâfaa ve muâmelâtı 

îfâya ve kendi imzâsıyla istid’â ve lâyiha tanzîm ve makamât-ı âlîlere takdîmine ve 

şühûd-u ikameve istimâ’na ve mümeyyiz ve ehl-i hibre intihâb ve ta‘yînine ve azline 

ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrunun küllîsine 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr 

Müvekkil-i merkûm 

61 

Numro 92 

An-asl Divriği Kazası ahâlîsinden Sivas Vilâyeti merkez Bidâyet mahkemesi 

Başkâtibi Mustafa Sıdkı Efendi ibn-i Mustafa medine-i merkûme mahkemesinde 
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ma‘kud meclis-i şer‘i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb kaza-i 

mezbûr dâhilinde vâki‘ bâ-tapu mutasarrıf olduğum emlâk ü arâzî ve dekâkîn ve 

emvâla müdâhale edenlerle bunların îcârlarını vermeyen olur ise bedel-i îcârlarını ve 

zimem-i nâsda olan kâffe-i hukukumuz kaza-i mezbûr mahkeme-i şer‘iyye ve 

nizâmiyye ve ticâriyye ve cezâ dâiresinde bidâyeten ve i‘tirâzen ikame-i da‘vâ ve 

şer‘an ve kanûnen lâzım gelen muâmelâtı îfâya ve kendi imzâsıyla istid’â ve lâyiha 

ve protesto ve haciznâme ve evrâk-ı sâireyi tanzîm ve makâm-ı âidesine takdîm ve 

her bir derecesinde muhâkeme ve muhâsama ve tanzîm olunan da’vetiyye ve i‘lâm 

ve evrâk-ı sâirenin ahz u teblîgine şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve 

mümeyyiz ve ehl-i hibre intihâb ve ta‘yînine ve azline ve mehâkimin istihsâl eylediği 

i‘lâmâtın icrâsını (----) ve medyûnun emlâk-ı menkule ve gayr-i  menkullerinin hacz 

ve lede’l-îcâb fekkini taleb ü iddiâ’ya ve haczetmiş olduğu menkul ve gayr-i  

menkuleden mütehaddes deâvîyyemi me’zûn iyyetim olup îfâ-yı vekâlete ve kâffeten 

alacağımı ahz ü kabza ve lede’l-iktizâ sulh olmak lâzım ise tarafıma iş’âr ile alacağı 

me’zûniyyet dâiresinde musâlahasında ve bedel-i sulhu ke-zâlik  ahz ü kabza ve 

makbûzunu bana irsâl ü îsâle ve âheri tevkîl ü azle ve medyûnlardan teslîmât vesâire 

birçok da‘vâ eden olur ise tarafıma iş’âr ve alacağı cevâbın mehâkime arz u ifâdesine 

ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrunun küllîsine 

tarafımdan kaza-i mezbûrda sâkin amucazâdem Hacı Mehmed Efendi ibn-i Ebû 

Bekir vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kabûlüne mevkufe vekîl ve 

nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledim. 

(?) 

Mühür 

62 

Numro 75 

Kal’a ardı Mahallesi ahâlîsinden Kasım Ağazâde Ömer Şükrü Efendi ibn-i 

Hacı Mehmed Ağa ve li-ebeveyn er-karındaşı Hilmi Ağa ile Gökmedrese Mahallesi 

ahâlîsinden Aşıkzâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Ahmed nâm kimesnelerden her biri 

medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm edüb Sivas’ın Cedid-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i  

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden ve da‘vâ vekîllerinden Mezadiryan Kiyork 
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Efendi veled-i Karabet mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mehâkim-i  

şer‘iyye ve nizâmiyyede ve mecâlis-i  idârede leh ve aleyhimde  vuku‘ bulmuş ve 

bulacak kâffe-i deâvîde müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla bidâyeten 

ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkemeye ve şühûd-u ikameve istimâ’na teblîg 

ü tebellüga istid’â ve lâyiha ve protesto tanzîm ve kendi imzâsıyla takdîmine 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve azline rü’yet-i muhâsebeye i‘lâmât ve 

da’vetiyye varakalarını nâmımıza ahzine tahlîf ü istihlâfa ve hacz vaz‘u fekkine ve 

her nev’ kararları istihsâline ve dâire-i icrâya muâmelât-ı mukteziyyenin îfâsına îcâbı 

hâlinde âheri dahi tevkîle me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye tarafımızdan vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr 

eyledik. 

Fî 22 (?) 1314 

(?) 

Müvekkil      

Âşıkzâde        

Mühür                                   

Müvekkil 

Kasımzâde 

Mühür        

Mezbûr Kiyork Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagî edâ ve îfâya taahhüd eylediği işbu mahalle şerh verildi. 

Fî 22 //      

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Kiyork Mezadiryan 

İmza 

Numro 76 

Medine-i Sivas mahallâtından ve Pirkinik Mahallesi ahâlîsinden iken işbu 

tarihten otuz sene mukaddem vefât eden Fertellizâde Hüseyin Ağa ibn-i Osman 
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Ağa’nın verâseti sulbî kebîr oğulları Hâlil ve Şükrü Efendilere münhasıra iken 

ba’dehû kable’l-kısme ibn-i kebîr mezbûr Şükrü Efendi iki yüz doksan beş senesi 

hilâlinde Kars’da şehîden vefât edüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Kezban 

bint-i Mustafa ve sulbî kebîr oğlu Hüseyin ve olvakit sagîre olup işbu tarihten beş 

sene mukaddem bâliğa sulbiyye kızı Mevlüde’ye münhasıra ba’dehû kable’l-kısme 

bint-i kebîre-i mezbûr Mevlüde Hâtûn dahi vefât edüb zevc-i metrûku Küçük Minare 

Mahallesi ahâlîsinden Yunuszâde Mehmed Zîver Efendi ibn-i Abdurrahman ve 

vâlidesi zevce-i mezbûre Kezban hâtûn ile sadriyye-i sagîre kızı Zehra ve li-ebeveyn 

er-karındaşı ibn-i mezbûr Hüseyin’e münhasıra iken kable’l-kısme sagîre-i mezbûre 

Zehra dahi işbu tarihten bir ay mukaddem vefât edüb verâseti pederi (----) Efendi ve 

li-ümm ceddesi mezbûre Kezban hâtûna münhasıra iken olduğu gibi ibn-i kebîr-i 

evvel mezbûr Hâlil Efendi dahi vefât edüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Meryem(?)  bint-i Mustafa ve sulbî kebîr oğlu ve sulbiyye-i kebîre kızları Emine ve 

Fatıma hâtûnlara münhasıra olduğu ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-

münâshati’ş-şer‘iyye beş yüz yetmiş altı sehimden olup sihâm-ı merkûmede elli yedi 

sehmi zevce ve ümm ve cedde-i mezbûre Kezban hâtûna ve yüz yetmiş beş sehmi 

ibn-i ve eh-i mezbûr Hüseyin Ağa’ya ve elli altı sehmi zevc-i ve eb-i mezbûr Zîver 

Efendi’ye ve otuz altı sehmi zevce-i mezbûre Meryem(?)  hâtûna ve yüz yirmi altı 

sehmi ibn-i kebîr-i mezbûr Hâlil Ağa’ya ve altmış üçer sihâmdan cem’an yüz yirmi 

altı sehmi bintân-ı mezbûretân Emine ve Fâtıma hâtûnlardan her birine isâbeti lede’ş-

şer ‘il-enver zâhir u nümâyân olduktan sonra verese-i mezbûrda zevc ve eb-i mûmâ-

ileyh Mehmed Zîver Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi ibn-i Hasan Efendi medine-i 

merkûme mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘i şerîf-i enverde Hamamardı Mahallesi 

ahâlîsinden sagîr Ömerzâde El-hâc Ömer Efendi ibn-i Hasan Efendi ibn-i Ömer Ağa 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb müteveffâ-yı evvel-i mezbûr 

Hüseyin Ağa sebebiyle mevrûs Hafik Kazası dâhilinde kâin Kızıl Viran ve Kuz 

karyeleri derûnunda vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf ve beyne’l-verese meccânen 

ibka ve müştereken iskân ve mutasarrıf olduğumuz on üç bâb ahur ve samanlık ve 

evlek ve müştemelât-ı sâire-yi ma‘lûmeyi hâvî mülk-i münâza’a ve ittisâllerinde 

bulu… bulunan mezberelik ve ma‘lûme’l-hudûd menzil arsaları ve ……otlak ve 

kovanlık ve ağnâma mahsûs ağıllar ve ma‘lûme’l-kıtaât ve’l-hudûd harman 

mahallerinden ber-tashîh-i mezkûr hisseme isâbet eden elli altı sehim hisse-i  
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irsiyyemi (S.63)  ve kezâ karyeteyn-i merkûmeteyn arâzîsinde vâki‘ müteveffâ-yı  

evvvel-i mezbûr Hüseyin Ağa’nın hayâtında ma ‘lûme’l-hudûd vel-kıtaât bi’l-cümle 

arâzî ve çayırları verese-i  merkûmûna intikâl ederek verese-i  merkûmûn ile şimdiye 

kadar mutasarrıf ve müceddeden ihya eylediğimiz kezâ karyeteyn-i merkûmeteyn 

arâzîsinde vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-kıtaât müştereken ve mahlûtan zirâat ve 

harâset ettiğimiz arâzî-i ma‘lûme’l mecmûada arâzî kanûnnâme-i hümâyunu 

mûcebince rub’–u hissesi müteveffâ-yı sânî Şükrü Efendi’nin vefât eden kerîmesi 

olup zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâm iken üç yüz on iki senesi Eylül ibtidâsında 

vefât eden Mevlüde hâtûna ve ba’dehû firâlımdan hâsıl ve mezbûre Mevlûde 

hâtûndan mütevellîde sagîre-i mezbûre Zehrâ’ya intikâl edüb sagîre-i mezbûre 

Zehrâ’nın dahi vuku vefâtıyla bi’l-cümle arâzîden bana intikâl eden rub’-u hisse-i 

şâyiamı karyeteyn-i merkûmeteyn ahâlîleri ve ortakçılarımız zimmetlerinde arâzî-i 

mezkûrlara zer’ olunmak üzere mevcûd bulunan hınta ve şa’îr tohumundan rub’ 

hissesi üç bin guruş semen tesmiyesiyle mezbûr Hacı Ömer Efendi’nin sulbî kebîr 

oğlu Mehmed Kâmil Efendi’ye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer ‘î ile bey‘ u temlîk ve teslîm 

eylediğimde Efendi mûmâ-ileyh dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ü teslîm ve 

kabûl edüb ve semeni olan meblağ-ı  mezkûr üç bin guruş bana tamâmen teslîm 

eylediğini ben dahi kâmilen ahz ü kabz etmemle ber-tashîh-i mezkûr emlâk  ve arâzî-

i ma‘lûme-i mecmûa-i meşrûhâları me’mûr huzûrunda mûmâ-ileyh Kâmil Efendi’ye 

ferâğ u tefvîze  ve i‘tâ sında ve bir de arâzî ve emlâk-i mecmûa-i ma ‘lûmelere âher 

taraflarından ve müştereklerinden müdâhale ve münâza’a  vuku‘ bulur ise onlar ile 

Devlet-i Aliyye’nin her bir derece ve kısmında müddeî ve müddeâ aleyh  sıfâtlarıyla 

bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve 

muhâsamaya ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve tahlîf ü tahallüfe 

ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîmine ve lede’l-îcâb tarafından âheri tevkîl 

ü azle ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrunun 

küllîsine küllemâ azeletin fâit vekîli mefhûmunca vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-

i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Hacı 

Ömer Efendi dahi ber-minvâl-i muharrer ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                     

Mühür                                         
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Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

            Hâzır olduğumuz hâlde mezbûr Zîver Efendi meblağ-ı semen-i mezkûr üç bin 

guruş huzûrumuzda tamâmen ve kâmilen haz u kabz eylediğin ve ber-vech-i 

muharrer husûslara da Hacı Ömer Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğini mübeyyin 

tasdîkan işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Küçük Minare Mahallesi’nden Poşalızâde      

Mühür      

Üryani Müslim’den Karacazâde 

Mühür 

Mahalle-i merkûmeden Erzincanlızâde           

Mühür 

Hamam ardı Mahallesi’nden Hamamcızâde 

Mühür        

            Numro 97 

            An-asl Kars eşrâfı muhâcirlerinden olup Sivas Vilâyeti Jandarma Binbaşısı 

Hâtûnzâde rif’atlü Mehmed Bey ibn-i Meded Bey meclis-i şer‘i şerîf-i enverde ikrâr-

ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb leh ve aleyhimde olarak şimdiye kadar açılmış ve 

açılacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve nizâmiyye ve cezâiyyede müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve tashîhân ve ticâreten ve 

iâdeten ve i‘tirâzen âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede her kimler ile 

olur ise olsun muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî 

talebine ve şahs-ı sâlis sıfâtıyla duhûl-i muhâkemeye ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 

ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve tedkîk ü hatt u hâteme ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ âid evrâk ve levâyih ve sâire-i 

resmiyyeyi kabûl ve imzâya ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve protesto 

keşîdesine ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline hacz vaz‘u fekkine ve mümeyyiz ve ehl-i 

(S.64)  hibre ta‘yîn ve azl ve intihâbına ve i‘tirâz ale’l-hükkâm ve’l-gayra ve lede’l-

iktizâ tarafından âheri tevkîl ü azle ve’l-hâsıl husûsât-ı mezkûrelerin mütevakkıf 
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olduğu kavânîn-i Devlet-i Aliyye’nin bahşettiği her bir mevâddın icrâsına me’zûn 

olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan kabûlüne (?)  

Erzurum Vilâyeti ahâlîsinden Müftü Efendizâde beledî kâtibi Ziyâeddin ibn-i (   )  

Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde vâki’u’l-hâl bi’t-

taleb ketb olundu. 

Numro 98 

Gökçebostân Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Merker oğlu Ohân veled-i Balik ve karındaşı oğlu Nişân veled-i Kiyork 

nâm şâhıslar meclis-i şer‘de Cedîd-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden ve millet-i  

merkûmeden ve da‘vâ vekîllerinden Mezadiryan Kiyork Efendi veled-i (   )  nâm 

şâhıs mahzarında takrîr-i kelâm edüb mahkeme-i şer‘-i şerîf ve meclis-i  idâre-i 

vilâyette ve hukuk ve ticâret ve cezâ’ mahkemelerinde leh ve aleyhimizde ikame 

idilüb ve idilecek her nev’ da‘vâ hakkında bidâyeten istînâfen i‘tirâzen temyîzen 

iâdeten muhâkeme ve muhâsamaya teblîg ü tebellüga şühûd-u ikame ve istimâ’na ve 

her nev’ hüküm ve kararlar istihsâline tahlîf ü tahallüfe ve muâmelât-ı iflâsiyye ve 

husûsât-ı lâzımenin icrâsına ve rü’yet-i muhâsebe ve mümeyyiz nâsb u ta‘yîn ve 

azline ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîmine ve protesto keşîdesine ve  hacz 

vaz‘u fekkine ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a zarar u ziyân ve da‘vâsını 

rü’yete sulh u ibrâya ve husûsât-ı lâzımenin cümlesini icrâya ve inde’l-hâce âheri 

tevkîl ü azle me’zûn olmak üzere tarafımızdan merkûm Kiyork Efendi’yi vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde 

merkûm Kiyork Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini edâya taahhüd eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm Mezadiryan   

Müvekkil-i merkûm Merker oğlu Nişân 

Numro 1 

Osman Paşa Mahallesi sâkinlerinden zevâtı Kal’a Ardı Mahallesi ahâlîsinden 

Ayan oğlu Seyyid Mehmed ibn-i Mehmed ibn-i Mehmed ve Mustafa oğlu Musa ibn-

i Mustafa ibn-i Musa nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe Zebûn ve Derviş Ağa 

kerîmesi Hafide bint-i Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Mustafa nâm hâtûn Medine-i Sivas 

mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘i şerîf-i enverde Şeyh Çoban Mahallesi 
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ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Rami İsmail Ağa ibn-i Ömer Ağa mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Ağca Bölge Mahallesi ahâlîsinden zevcim Kara 

Osman oğlu Osman Ağa mâl ve mülküm olan bir bâb hânemin derûnunda mevcûd 

bâ-defter-i müfredât-ı eşyâlarımı fuzûlî zabt edüb tarafıma teslîm etmediğinden 

mezkûr hâne ile eşyâlarımı merkûm Osman Ağa’da mahkeme-i şer‘iyyede taleb ü 

da‘vâ ve ahz ü kabza ve istihsâl ideceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve husûs-i 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh İsmail 

Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti 

kabûl eylediği ketb olundu. 

Fi 16 Zi’l-hicce 1314 

Vekîl-i mezbûr           

Müvekkile-i mezbûre 

Zebun Derviş Ağa kerîmesi Hafîde 

Mühür 

İşbu meclis-i şer‘de mezbûre Hafîde hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu 

mahâlli temhîr eyledik.   Fî 16 Muharrem// 

Muarrif mahalle-i merkûmeden Mustafa oğlu  

Muarrif Kal’a Ardı Mahallesi’nden Ayan oğlu  

İşbu mahalle mezbûre Hafîde hâtûn parmak bastığını tasdîk ederiz.  Fi 16 Muharrem 

Mustafa oğlu Ayan oğlu 

65 

Numro 2 

Tokmak kapu Mahallesi ahâlîsinden Deniz oğlu Mehmed Efendi ibn-i Ahmed 

Ağa meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden da‘vâ vekîlerinden 

Çaputzâde Hafız Abdulkâdir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb li-ebeveyn kız karındaşım Mevlüde hâtûnun benden li-ebeveyn 

er-karındaşım Mahmud Efendi’den tasaddî eylediği mahalle-i merkûmede vâki‘ bir 

bâb hâne ve da‘vâsından dolayı aleyhimizde istihsâl etmiş olduğu i‘lâm-ı  giyâbî 

aleyhinde mütearrız bulunduğundan mezbûre Mevlüde ile mahkeme-i   şer’iyyede 
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hâne-i mezkûr (?)  vicâhen muhâkeme ve (----)  ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

lede’l-iktizâ şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve’l-hâsıl  husûs-i 

mezkûra dair kâffe-i ahkâm-ı şer‘iyye ve kavânîn-i mevcûdenin icrâsında re’yiyle 

amel etmek üzere tarafımızdan mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl (?)    

İmza          

Mühür                                                

Numro 3 

Sivas’ın Kayırcık Mahallesi ahâlîsinden Töridizâde İsmail Efendi ibn-i 

Mustafa Efendi ibn-i Ahmed meclis-i şer‘i şerîf-i enverde li-ebeveyn er-karındaşı 

Töridizâde Hüsnü Efendi ibn-iü’l-mezbûr Mustafa Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm edüb pederim müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Mustafa Efendi hayâtında 

(?)  bi’l-vesâya Osman Paşa Mahallesi ahâlîsinden Penyecizâde Hacı Ali Efendi 

vefâtından evvel hayâtında ol vakit sagîre olup (?)  kızı Medine Hâtûnu hâl-i 

sabâvetinden bi’l-vesâye tezvîc ettiğinden pederim müteveffâ-yı mûmâ-ileyh dahi 

benim içün bi’l-vesâye tezevvüc ve kabûl (?)  bu vecihle mezbûre benim zevce-i 

menkûha-i gayr-i medhûlün bihâm olduğu hâlde şimdi nefsini bana teslîm ile itâatten 

imtinâ’ etmekle mezbûre (----)  şer’iyyede akd-i  mezkûr ile itâat ve inkıyâdı 

hakkında muhâkeme ve muhâsamaya ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü 

tahallüfe ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile birâderim mûmâ-ileyh Hüsnü Efendi’yi vekîl nâsb u (-

---)  dedikde mûmâ-ileyh Hüsnü Efendi dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl 

eylediği ketb olundu. 

İmza 

Mezkûr (âmme-i mutlaka-i )  işbu iki kelime çizilmiştir. 

İşbu şerh altı numroda mukayyed vekâlet kaydına yazılacak iken sehven 

buraya yazılmakla ve bu vekâlet kuyûd-u sâbıkası bâkî olmakla kılındı. 

Vekîl-i mezbûr           



160 
 

Mühür                     

(?) 

Mühür 

Numro 4 

Sivas’ın Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti nisvânından zevâtı Hoca İmam Mahallesi sâkinlerinden 

kezâ teb‘a-i müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden(?)  Ohâns Ağa veled-i 

İskender veled-i İşrayel ve Bezirci Tarlası Mahallesi sâkinlerinden teb‘a-i devlet-i 

müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden Seripdar oğlu Mesak veled-i Pablos 

veled-i Elmam nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Panos oğlu kerîmesi Serpûhi(?)  

bint-i Ohâns nâm hâtûn medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘i 

şerîf-i enverde Şah Hüseyin Mahallesi sâkinlerinden kezâ teb‘a-i müşârün-ileyhânın 

millet-i  merkûmesinden zâde Boyacı oğlu Karabet Ağa veled-i Setik veled-i Tırtâd 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb pederim olup işbu tarihten üç 

sene mukaddem fevt olan Ohâns Ağa’dan mevrûs Pazar Mahallesi’nde vâki‘ 

ma‘lûme’l-hudûd ve’l-etrâf bir bâb mülk-i menzil ile Büyük Taşhân’da tahtânî altıncı 

numro ile murakkam bir bâb mağaza ve kezâ Taşhân’da yirmi ikinci numro ile 

murakkam fevkânî bir bâb odadan her biri li-ebeveyn er-karındaşım gaib ani’l-meclis 

Kirkor ve kız karındaşım kezâ gaibe ani’l-meclis Meryem(?)  ile bana mevrûs 

olmakla ben emlâk ve mağaza ve oda mezkûrlardan musîb rub’-i hisse-i irsiyyemi 

îcâb ü taleb olanlara îcâr ve bedel-i îcârlarını müste’cirlerinden taleb ü da‘vâ ve ahz ü 

kabz ve tahsîline ve Ermeni Kilisesi mecâlisi huzûrunda rü’yet-i muhâsebeye ve 

kâffe-i nâsda olan her bir hakkımı mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve 

istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve temyîzen muhâkemeye ve muhâsamaya teblîg ü 

tebellüga şühûd-u (S.66)  ikame ve istimâ’na sulh u ibrâya ve tahlîf ü istihlâfa ve 

kendi imzâsıyla istid’â ve lâyiha takdîmine hacz ve vaz‘-ı hacz ve fekkine ve icrâ 

dâiresinde muâmelât-ı mukteziyyenin îfâsına ve lede’l-iktizâ tarafından ve’l-hâsıl 

husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-

i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan merkûm Karabet Ağa’yı vekîl nâsb u 

ta‘yîn eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledim. 

Fî 21 Zi’l-hicce  1314 
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Üryani Müslim Mahallesi’nden Panos oğlu kerimesi Serpûhi(?)  

İmza 

Merkûm Karabet Ağa dahi cevâbında mezbûre Serpûhi(?) hâtûnun ber-

minvâl-i muharrer vekâletini kabûl eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledim. 

Fî 21 // (?)                    

Ohân Karabet  

Mühür 

            Mezbûre Serpûhi(?) ’nin zâtını huzûr-u şer ‘de ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin 

işbu mahâlli temhîr eyledik. Fî 21 // Muharrem(?)  

Mu‘arrif-i merkûm Mesak(?)              

Mu‘arrif-i mezbûr Ohân 

(?) 

Numro 5 

Sarı Şeyh Mahallesi ahâlîsinden Uzun İmamizâde Mehmed Efendi ibn-i 

Hasan Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne Medine-i Sivas mahkemesinde ma‘kud –u 

meclis-i şer‘imizde Sivas’ın Pazar Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç Efendi 

veled-i Haçadur mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla pederim olup bundan 

akdem vefât iden Hasan Efendi’nin bi’l-cümle metrûkâtından li-ebeveyn kız 

karındaşım olup pederim müteveffâ-yı mezbûrdan sonra vefât eden Saniye hâtûnun 

zevc-i metrûku Sivas’ın Veled Bey Mahallesi ahâlîsinden Yıldız mütevellîsizâde 

Hafız Nûri Efendi kendi tarafından bi’l-asâle ve hem-şîrem müteveffâ-yı  

mezbûreden mütevellîd kebîr oğlu Ahmed Rıf’at Efendi tarafından bi’l-vekâle hisse-i  

irsiyyelerinin taraflarına teslîmi hakkında gıyâben aleyhimde istihsâl etmiş olduğu 

i‘lâma i‘tirâz etmiş olduğundan mahkeme-i şer‘iyyede asîl ve vekîl mûmâ-ileyh 

Hafız Nuri Efendi ile i‘tirâzen muhâkeme ve muhâsama ve tahlîf ü istihlâfa ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve redd-i cevâba ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 
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Mıgırdıç Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr              

İmza  

(?)  

Mühür 

67 

Numro 6 

Medine-i Sivas mahallâtından Yahya Bey Mahallesi ahâlîsinden Bakırcızâde 

Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hasan Ağa medine-i merkûme mahkemesinde ma ‘kud-u 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Kayırcık Mahallesi sâkinlerinden Töridizâde Hacı 

İsmail Efendi ibn-i Hacı Mustafa Efendi’nin zikr-i âtî husûsta vekîl-i müseccel-i şer 

‘îsi li-ebeveyn er-karındaşı El-hâc Hasan Hüsnü Efendi muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm (----) Paşa Mahallesi sâkinlerinden Penyecizâde kerîmesi Medine 

hânımdan müvekkil-i mezbûr Hacı İsmail Efendi’nin iddiâ’ eylediği nikâh 

da‘vâsında ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na tahlîf ü 

tahallüfe ve gıyâbî ve vicâhî muhâkemeye ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih 

takdîmine ve muâmelât-ı mukteziyye-i şer‘iyyenin îfâsına ve lede’l-iktizâ tarafından 

âheri tevkîle ve bu husûsun mezkurun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyhâ Medine 

hânım beni vekîl nâsb u ta‘yîn ettiğinde ben dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl edüb bu 

vecihle ben (----) vekîliyim sual olunup vekâlet-i mezkûreme hükm-i şer ‘îl-hakk 

olmak muradımdır dedikde mûmâ-ileyh Hacı Hüsnü Efendi dahi makarr-ı mezbûr 

Hacı Mustafa Efendi’nin ber-minvâl-i muharrer ifâde-i meşrûhasını küllîyyen inkâr 

eylediği işbu mahalle ketb olundu. Fî 24 Zi’l-hicce 1314  

Mezkûr (âmme-i mutlaka-i )  işbu iki kelime çizilmiştir. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                  

Mühür                         

Töridizâde        
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Mühür  

Makarr-ı mûmâ-ileyh 

Hacı Mustafa Efendi 

Mühür 

Numro 7  

Akdeğirmen Mahallesi sâkinlerinden Yıldız Ağasızâde Osman Efendi ibn-i 

Hayrullah Efendi ve Osman Paşa Mahallesi sâkinlerinden Penyecizâde Mehmed 

Sa’îd Ağa ibn-i Hacı Ömer Efendi nâm kimesnelerden her biri li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında rü’yetimizle mu’arrefe 

Penyecizâde Hacı Ali Efendi kerîmesi Medine hâtûn Kayırcık Mahallesi ahâlîsinden 

Töridizâde Hacı İsmail Efendi’nin iddiâ’ eylediği nikâh da‘vâsını mezbûre tarafından 

muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na tahlîf ü tahallüfe ve gıyâbî 

ve vicâhî muhâkemeye ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîmine ve muâmelât-

ı mukteziyye-i şer‘iyyenin îfâsına ve lede’l-iktizâ vekîl mezbûr Hacı Mustafa Efendi 

tarafından âheri tevkîle ve bu husûsun mezkurun mütevakkıf ve müteallik olduğu 

umûrun küllîsine Yahya Bey Mahallesi’nden Bakırcızâde Hacı Mustafa Efendi’yi 

bizim huzûrumuzda vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u 

ta‘yîn eylediğine Allah içün şâhidiz ve şehâdet ederiz ve ber-minvâl-i muharrer 

şehâdet eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Mezkûr (âmme-i mutlaka-i )  işbu iki kelime çizilmiştir. 

Mühür                                                   

Şâhid-i mezbûr                    

Mühür                    

Mühür 

Şâhid-i mezbûr Ali Efendi 

Mühür 

Ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye vekâlet-i mezkûreye hükm-i şer‘il-hakk olmuştur. 

Mühür   
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Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı Mustafa Efendi tekrar meclis-i şer‘a gelüp Bahtiyar 

Bostânı Mahallesi ahâlîsinden Benlizâde Ali Efendi ibn-i Ömer Efendi mahzarında 

bi’t-tav’ ve’r-rızâ ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla bâlâda tafsîlen beyân olunduğu 

üzere âheri tevkîle me’zûniyyetime binâen da‘vâ-yı mezkûru mahkeme-i şer‘iyyede 

muhâsama ve redd-i cevâba ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu 

umûrun küllîsine ben dahi tarafımdan mûmâ-ileyh Ali Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde mûmâ-ileyh Ali Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği işbu mahalle ketb 

olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh          

Mühür                                

Mühür 

68 

Numro 8 

Akdeğirmen Mahallesi sâkinlerinden Molla Ahmed oğlu ve nâm-ı diğeri 

Çapkın oğlu Mehmed Efendi ibn-i İsmail nâm kimesne medine-i merkûme 

mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘imizde Bahtiyarbostânı Mahallesi ahâlîsinden 

Benlizâde Ali Efendi ibn-i Ömer Efendi muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm edüb Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden Kirli Ağası Hasan mahdûmları 

sagîr Mehmed ve Ahmed’in vasî-i mansûbları mahalle-i merkûme ahâlîsinden (   )  

oğlu (   )nın mahkeme-i şer‘iyyede aleyhime ikame eylediği bir bâb (?)  değirmenin 

vâkıf düyûnundan fuzûlî ve bi-gayri hakk iddiâ’ etmekte olduğundan îcâb edenler ile 

muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve 

husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-

i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Ali Efendi’yi vekîl nâsb u 

ta‘yîn eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledim. 

Fî 28 Zi’l-hicce 1314 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 
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Mühür 

Mûmâ-ileyh Ali Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd eylediği işbu mahalle şerh verildi. 

Fi 28   

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Numro 9 

Medine-i Sivas mahallâtından Ağca Bölge Mahallesi’nden Beledî Kâtib-i 

Sâbıkı Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ali Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahallâtı 

merkûmeden Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Hafız 

Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi hâzır olduğu hâlde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

edüb kâffe-i nâsda olan her bir hakkımda ve husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı  

umûmiyye tarafından ale’l-infirâd aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak her nev’ 

hukuk ve ticâret ve cezâ’ da‘vâlarında âid olduğu mehâkim ve mecâlis-i  Devlet-i 

Aliyye’nin her kangı derecesinde olur ise olsun lâzım gelenlerle müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtıyla bidâyeten ve  istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve murâfaa 

ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine 

ve şühûd-u ikame ve istimâ’na tahlîf-i istihlâfa ve her dürlü kararlar talebine ve ehl-i 

hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve teblîg ü tebellüga ve istihsâl edeceği i‘lâmları vaz‘-ı 

icrâya ve hacz ve fekk-i  hacze ve ahz ü kabza ve …(?)  iştikâ’ ani’l-hükkâma …(----

) usûl-i  muhâkeme-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticaret ve cezâiyye ve kavânîn-i 

mevcûde-i sâirenin müddeî şâhıs ve maznûnlara vermiş olduğu salâhiyeti hâiz olmak 

ve muhâkemenin son derecesine re’yiyle amel etmek (----) tarafımdan mûmâ-ileyh 

Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve 

nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-

taleb ketb olundu.  

Fî 28 Zi’l-hicce(?) 1314  

Mühür  

(?) 
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Mühür  

69 

Numro 10 

Temürcülerardı Mahallesi sâkinlerinden zevâtı mahalle-i merkûme 

sâkinlerinden Töridizâde Hasan Efendi ibn-i Mustafa Efendi ve Purutcu(?)  oğlu 

Ahmed Ağa ibn-i Ömer ta‘rîfleriyle   mu’arrefePurutcu Hasan Ağa Hafîdesi Fatıma 

bint-i  Receb nâm hâtûn medine-i  merkûme mahkemesinde ma ‘kud-u meclis-i  şer 

‘-i şerîf-i enverde Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çarpıdanzâde Mehmed Hamdi Efendi ibn-i Osman Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm edüb mahalle-i merkûme sâkinlerinden zevc-i dâhilim Tekkeli oğlu 

Mustafa nâm-ı diğer Eko nâm kimesne üzerime bir hâtûn alarak beni infâk ve iksâ’ 

etmediği gibi yedinde mâlım olan birtakım emvâl ü eşyâ ve nukûdumu fuzûlî ahz 

eylediğinden merkûmla mahkeme-i   şer‘iyyede muhâkeme ve taleb ü da‘vâya ve 

tahlîf ü istihlâfa ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine 

ve (----) küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha ile tarafımdan mezbûr Ahmed 

Hamdi Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘ yîn eylediğimde mûmâ-ileyh dahi vekâlet-i (----) 

taahhüd ve iltizâm eylediği işbu mahalle kaydolundu. 

Fî 29 Zi’l-hicce 1314 ve 19 Mayıs 1313           

(?)   

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Mezbûre Fatıma Hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli 

temhîr eyledik. 

Fî 29 Zi’l-hicce 1314 

Mu‘arrif-i mezbûr Ahmed       

Mühür  

Mu‘arrif-i mezbûr Hasan Efendi  
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Mühür 

Numro 11 

Hacı Zahid Mahallesi sâkinlerinden zevâtları mahalle-i merkûme 

sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Kasman oğlu 

Karabet veled-i Ayranos ve Keçibula Mahallesi’nden ve teb‘a-i devlet-i müşârün-

ileyhânın millet-i merkûmesinden Kasab oğlu Karabet veled-i Parsıh nâm şâhıslar 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Kasman oğlu kızları Meryem(?)  ve Elmas(?) ve Unike(?)  

ve Makrûhî(?)  benât-ı (?)  nâm hâtûnlardan her biri medine-i  merkûme 

mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  şer‘-i şerîf-i enverde Pazar Mahallesi’nden ve 

teb‘a-i  devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Poladyan Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır mahzarında her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-

i kelâm edüb pederimiz olup işbu tarihden dokuz sene mukaddem fevt olan Kasman 

oğlu Mesik Ağa (----)  emlâk ve dükkân ve ma‘lûme’l-mikdâr emvâl ü eşyâ ve 

nukûdun cümlesini karındaşımız Estepan ve Abraham Ağalar da taleb ü da‘vâya ve 

bir de menzil-i mahdûd-u mezkurun(?)  (----)  merkûm Estepan Ağa bâ-defter-i 

Hâkânî me’mûriyetinden mahallâta mürsel yoklama kâtibleri huzûrunda kendi 

uhdesinde fuzûlî kaydettirerek ahzinden istikrâz (----)  meblağa mukabil bey‘-i bi’l-

vefâ sûretiyle ahzine fârig olduğu istihbâr edilmiş olduğundan hâne-i mezkûrda olan 

hisselerimizi tefrîk ve taksîm etmek içün (----)  âidesinden îcâb edenler ile bidâyeten 

ve istînâfen ve iâdeten ve i‘tirâzen ve vicâhen ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama 

ve redd-i cevâba  ve kendi imzâsıyla istid’â ve lâyiha takdîmine ve teblîg ü tebellüga 

ve istihsâl edeceği i‘lâmı ahkâm-ı icrâya ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü 

istihlâfa husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan mezbûr 

Mıgırdıç Efendi’yi Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha şer‘iyye ile vekîl 

nâsb u ta‘yîn eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli imzâ ve temhîr eyledik. 

Muarrif diğer Karabet       

İmza 

Muarrif Karabet        

İmza 

Vekîl    ……         
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Mühür 

Kasman oğlu kızı…(?)  

Mühür  

Bâlâda muharrer vekâlet-i mezkûrede ismi muharrer Kasman oğlu müteveffâ 

Mesik veled-i Karabet’in sulbiyye-i kebîre kızları olup ve zâtları Sivas’ın Hacı Zahid 

Mahallesi ahâlîlerinden ve her biri 

70 

(----)  

Numro 12 

Medine-i Sivas mahallâtından Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden iken ve 

bundan akdem vefât eden Kirli Ağası oğlu Hüsnü(?)  bin Hüseyin’in sulbî sagîr 

oğulları Hamdi ve Şükrü’nün tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i 

mansûbları sagîrân-ı mezbûrânın dayıları Eskicioğlu Hacı Ebubekir Ağa ibn-i Sa’îd 

Ağa medine-i merkûme mahkemesinden ma‘kud-u meclis-i şer‘i şerîf-i enverde 

mahalle-i mezbûreden ve da‘vâ vekîllerinden Hâfız Abdulkâdir Efendi ibn-i Ali 

Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb taht-ı vesâyetimde bulunan 

sagîrân-ı mezbûrânın Hamdi ve Şükrü’nün pederleri Hüsnü Ağa’nın zevcesi Sâfiye 

hâtûn vakfına mütevellî olduğu hâlde vefât edüb tevliyet-i mezbûre mezbûrân Hamdi 

ve Şükrü’den her birine ber-mûceb-i vakfiyye-i ma‘lûme’l-bihâ intikâl etmiş olmakla 

vâkfiyye-i mezbûrenin vakf u habseylediği Yıldızeli Kazası’nın Yeniyapan karyesi 

toprağında vâki‘ ve derûnunda iki taş deverân eder ma‘lûmel-hudûd bir esbâbın nısfı 

bin yüz kırk sehim i’tibârıyla iki yüz yetmiş altı sehim vakfiyye-i mezbûrenın vakfı 

olup nısf-ı hisse-i mezkûrede vakfiyye-i mezbûrenin er-karındaşı Çapkun oğlu 

Mehmed Efendi müşterek olduğundan birkaç seneden berü mûmâ-ileyh Mehmed 

Efendi nısf-ı hisse-i mezkûreyi tâlibine icâra virüb bedel-i îcârdan sagîrân-ı 

mezbûrâna vakf-ı mezbûr içün tek dâne hınta ve şa’îr virdüğünden vakfiyye-i mezbûr 

muhâsebesinin mûmâ-ileyh Mehmed Efendi ile rü’yetine ve îcâb hâlinde mûmâ-

ileyhden bedel-i îcâr olan zahâiri taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve husûs-i mezkûrun 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine bi’l-vesâyâ tarafımdan vekâlet-i âmme-i (----)  
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sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb 

u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi (----)  

Fî 7 Muharrem 1315                  

Vekîl-i …(?)                   

(----)                            

Müvekkilem 

Mühür  

            71 

            Numro 13 

            Sivas’ın Ağca Bölge Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Tanger nâm-ı diğeri Kuşcu oğlu Mirical ve Abraham Kiylos(?)  

nâm şâhıslardan her biri medine-i merkûme mahkemesinde ve ma ‘kud-u meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde Üryani Müslim Mahallesinden ve teb‘a-i devlet-i müşârün-

ileyhânın millet-i merkûmesinden Nalband oğlu Hakob(?) veled-i Kiyork nâm şâhıs 

muvâcehesinde her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb ba’de-mâ leh ve 

aleyhimizde ikame idülüb idilecek her nev’ da‘vâlarda mahkeme-i şer‘iyyede ve 

mecâlis-i idârede ve mehâkim-i nizâmiyyenin hukuk ve ticâret ve cezâ kısımlarından 

bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten tashîhân muhâkeme ve 

muhâsamaya ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât takdîmine mümeyyiz 

ve ehl-i hibre ta‘yînine ve keşf ü muâyene ve tahlîf ve tahallüfe teblîg ü tebellüga ve 

her nev’ karar istihsâline şühûd-u ikameve istimâ’na ve protesto keşîdesine i‘lâmâtı 

mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz ve fekk-i hacze ve sulh u ibrâya ahz ü kabza ve’l-hâsıl  

tarafımızdan âher aleyhinde ve âher tarafından aleyhimizde ikame idilmiş ve idilecek 

her nev’ da‘vânın mütevakkıf bulunduğu umûrun küllîsine re’yiyle amel etmek üzere 

tarafımızdan merkûm Akob’u vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde merkûm Akob dahi vekâlet-i mezkûrlarını kabûl 

ve hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin 

vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm           
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İmza 

Müvekkil-i merkûm Abraham                                  

İmza  

………… 

Mühür 

            Baldır Pazarı Mahallesinden Mezmerikyan Nazariyet Efendi ber-vech-i 

muharrer leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî hakkında vekâlet itmiş 

isem de şimdi 27 Kanûn-i evvel 1319 tarihli istid’âm mûcebince vekâlet-i 

mezkûreden isti’fâ iylemiş olduğunu mübeyyin işbu mahâlli tasdîk ederim. 

Fî 21 Şevvâl 1321 ve fî 27 Kanûn-i evvel 1319 

Cedîd-i Kebîr Mahallesi’nden (?) Nerses 

İmza 
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Numro 14 

Baldır Pazarı Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Mezmerikyan Nazariyet(?) Efendi veled-i Öskehân Ağa medine-i  

merkûme mahkemesinde ve ma‘kud meclis-i  şer‘-i şerîf-i enverde Cedîd-i Kebîr 

Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i  merkûmesinden 

Simyan Nerses Efendi veled-i Öskehân nâm şahs-ı  mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb pederim olup bundan akdem vefât iden Öskehân Ağa ile li-

ebeveyn er-karındaşım müteveffâ Dekran Ağa’nın metrûkât ve mîrâslarını müteallik 

ve mûrislerim müteveffiyân-ı merkûmanın hayâtlarında efrâd-ı  ahâlî zimmetlerinde 

olan bâ-sened ve bâ-i‘lâm ve bâ-defter-i zimemât ve matlûbâtlarından hisse-i 

irsiyyeme isâbet iden mebâliğ ile kendi umûr-i zâtiyyemden mütevellîd muâmelâta 

müteallik olarak gerek tarafımdan âheri aleyhinde ve gerekse şahs-ı  âher tarafından 

benim aleyhime açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâret 

ve cezâiyyede her kimler ile olur ise olsun müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis 

sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve gıyâben muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba îcâb iden evrâk–ı deâvîyi bâ-tanzîm kendi imzâsıyla 

merci’-i âidelerine takdîmine her nev’ kararlar istihsâline hükm-i gıyâbî ve vicâhî 

talebine ve şühûd ikame ve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre 

nâsb u ta‘yînine ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve vaz‘ ve fekk-i  hacze ve 

mevâdd-ı cezâiyye müddeî şâhsı ve maznûn aleyhlere ve usûl-i  ticâriyye ve müddeî 

ve müddeâ aleyhlere kanûnen virilen kâffe-i salâhiyetin isti’mâline ve istihsâl 

olunmuş olunacak kâffe-i i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve dâire-i icrâya kanûnen 

îcâb iden kâffe-i muâmelât ve tedâbîrin icrâsına ve re’yiyle amel etmek üzere 

husûsât-ı mezkûrelerin mütevakkıf ve müteferri’ oldukları (?)  umûrun küllîsini ifâya 

me’zûn iyyeti kâmile virerek tarafımdan merkûm Nersis Efendi’yi vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde merkûm Nersis 

Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve 

îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm   

(?)   

İmza 
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Mühür(?) 

İmza 

72 

Numro 15 

            Ece Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Keşiş oğlu Nişân veled-i Mardiros veled-i Haçadır Medine-i merkûme 

mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Hacı Mehmed Mahallesi 

ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Hâfız Abdulkâdir Efendi ibn-i Ali Efendi 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla kâffe-i nâsda olan her bir hakkımda 

husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı umûmiyye tarafından aleyhime ikame olunmuş ve 

olunacak da‘vâlarda mahkeme-i âidesinde lâzım gelenler ile muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ 

kararlarla keşf-i talebine ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve şühûd-u ikame ve 

istimâ’na tahlîf ü istihlâfa ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve istihsâl ideceği 

i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve vaz‘ı hacz ve fekkine ve’l-hâsıl  usûl-i  muhâkemât-

ı hukûkiyye ve cezâiyye ve ticâret-i kanûn-i muvakkatlarının müddeî şahsî ve 

maznûnlara virmiş olduğu salâhiyet dâhilinde hukukumu muhâfaza itmek ve 

kavânîn-i mevcûde-i sâirenin ahkâmını tamâmıyla icrâda me’zûn bulunmak üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Hâfız 

Abdulkâdir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin 

vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî 13 Muharrem 1315 

vekîl (?)        

İmza 

Müvekkil Keşiş oğlu Nişân     

İmza 
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Numro 16 

Hacı Zahid Mahallesi sâkinlerinden Tirkeşzâde Ali Bey bin Hacı Osman Ağa 

medine-i merkûme mahkemesinde ma ‘kud-u meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Hacı 

Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaputzâde Hâfız Abdulkâdir 

Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm etmekle kâffe-i 

nâsda olan her bir hakkımda husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı umûmiyye tarafından 

aleyhime ikame olunmuş ve olunacak da‘vâlarda mahkeme-i âidesinde lâzım 

gelenler ile muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine ve her nev’ kararlar keşf-i talebine ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine 

ve şühûd-u ikame ve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-

hükkâma ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve vaz‘ı hacz ve fekkine 

ve’l-hâsıl usûl-i muhâkemât-ı hukûkiyye ve cezâiyye ve ticâret kanûn-i 

muvakkatlarının müddeî şahsî ve maznûnlara vermiş olduğu salâhiyet dâhilinde 

hukukumu muhâfaza etmek ve kavânîn-i mevcûde-i sâirenin ahkâmını tamâmıyla 

icrâda me’zûn bulunmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

mûmâ-ileyh Hâfız Abdulkâdir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm 

etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî 14 Muharrem 1315  

Müvekkil-i mûmâ-ileyh      

Mühür 

Baldır Pazarı Mahallesi’nden Keşiş oğlu kızı 

(?)  

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

İmza 
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73 

Numro 17 

Tahakkuk-i özr-i şer‘iyye binâen husûs-i âti’l-beyânın mahâllinde ketb ü 

tahrîrîçün kıbel-i şer‘il-enverde verilen me’zûniyyetime binâen Üryani Müslim 

Mahallesi eşrâfından Kazzazzâde Hâlid Bey Efendi’nin sâkin oldukları konaklarında 

ve zâtları da mahalle-i merkûme ahâlîsinden Îcârecizâde El-hâc Abdülhamid Efendi 

ibn-i Lütfullah ve İlyaszâde ve El-hâc Ömer Efendi İbn-i Mahmud Efendi ve 

Murtaza Bey nâm kimesneler hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî 

ettiğimizde mahalle-i merkûme sâkinlerinden zevâtı Kazzazzâde Mustafa ibn-i 

Abdulkerîm Efendi ve mûmâ-ileyh El-hâc Ömer Efendi ta‘rîfleriyle mu’arrefe 

Kazzazzâde ve müteveffâ Osman Fâik Efendi’nin zevcesi Nâfi’a hânım bint-i Ali 

Bey ile mûmâ-ileyhânın her biri meclis-i ma’kud-u mezkûrda mahalle-i merkûme 

ahâlîsinden Karacazâde Osman Nuri Efendi ibn-i Ahmed Ağa ve Hamam Ardı 

Mahallesi ahâlîsinden Hazîne Vekîli Sagîr Ömerzâde Mehmed Kâmil Efendi ibn-i 

El-hâc Ömer Efendi muvâcehelerinde her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla 

bundan akdem vefât eden mûrisimiz Osman Fâik Efendi’nin bi’l-cümle metrûkât ve 

efrâd-ı ahâlî zimmetlerinde olan bi’l-cümle matlûbâtlarından hisse-i irsiyyemize 

isâbet eden mebâliğ ile kendi umûr-i zâtiyyelerimizden mütevellîd muâmelâta 

müteallik gerek tarafımızdan âher aleyhine ve gerek şahs-ı âher tarafından bizim 

aleyhimize ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve 

cezâiyyede müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen 

ve i‘tirâzen ve gıyâben ve iâdeten muhâkeme ve muhâsama ve taleb ü da‘vâya ve 

redd-i cevâba ve îcâb eden evrâk-ı ve deâvîyi bi’t-tanzîm kendi imzâlarıyla merci’-i 

âidelerine takdîmine her nev‘ kararlar isti’mâline ve istihsâline hükm-i gıyâbî ve 

vicâhî talebine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve keşfe ve hacz ve vaz‘u fekkine ve umûr-i 

cezâiyye müddeî şâhıs ve maznûn aleyhe kanûnen verilen kâffe-i salâhiyetin 

isti’mâline ve istihsâl olunmuş olunacak kâffe-i i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

dâire -i icrâya kanûnen îcâb eden kâffe-i muâmelâtı icrâsına ve re’yiyle amel etmek 

ve husûsât-ı mezkûrâtın mütevakkıf ve müteallik ve müteferri’ oldukları umûrun 

küllîsini îfâya me’zûn iyyeti kâmile vererek tarafımızdan mûmâ-ileyhimâ Mehmed 

Kâmil ve Osman Nuri Efendilerden her birini vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 
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şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde mûmâ-ileyhimâ Kâmil ve Nuri 

Efendiler dahi vekâlet-i mezkûreleri kabûl ve hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî 

edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm eyledikleri işbu mahalle ketb olundu. 

(---)  

 Vekîl-i mûmâ-ileyh     

Mühür           

Vekîl-i mûmâ-ileyh                            

Mühür         

Vekîl-i mûmâ-ileyhâ  

Mühür   

Hâzır olduğumuz hâlde vekâlet-i mezkûr icrâ olunarak mûmâ-ileyhâ Nâfi’a 

hânımın zâtını  ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

İşbu vekâlet ma’rifetimle icrâ olunmuştur.   Fî 15 Muharrem sene 1315 

Ser kâtib         

Murtaza Beyzâde        

Mühür 

İlyaz(?) zâde          

Mühür 

Îcârecizâde 

Mühür                

Numro 18 

Kösedere-i Müslim Mahallesi sâkinlerinden zevâtı Sarı Şeyh Mahallesi 

ahâlîsinden İhramizâde Ahmed Efendi ibn-i Es-seyyid Mehmed Rahmi Efendi ve 

İmaret Mahallesinden Karamolla oğlu Hamza bin Mustafa ibn-i Ahmed ta‘rîfleriyle 

mu’arrefeKayalı oğlu kızı Rukiyye bint-i Mustafa nâm hâtûn ile sadrı kebîr oğlu 

İbrahim ibn-i Abdullah meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde an-asl Darende Kazası 

ahâlîsinden olup Sivas’ın Cami’-i Kebîr Mahallesi’nde müsâfereten sâkin Emir 
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Hüseyinzâde da‘vâ vekîllerinden Hafız Ömer Sabri Efendi ibn-i Mehmed 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm birle Kösedere-i Müslim Mahallesi 

sâkinlerinden Abdi oğlu Mustafa Efendi ile ve hem-şîresi Emine ve sâirlerinin vekîli 

Benlizâde Ali Efendinin aleyhimizde istihsâl etmiş oldukları hisse-i irsiyye da‘vâsı 

hakkında i‘lâm-ı gıyâbîye i‘tirâzla mahkeme-i şer‘iyyede vekîl-i mûmâ-ileyh 

vesâirleriyle muhâkeme ve muhâsama ve müdâfaaya ve redd-i cevâba ve ikame-i 

şühûd ve istimâ’na tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga kendi imzâsıyla istid’â 

temhîr ve takdîmine ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Ömer Sabri Efendi’yi 

vekîl nâsb u ta‘yîn ettiğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği 

ketb olundu. 

Ben husûs-i mezkûrda merkûme Rukiyye ile sadrî kebîr oğlu İbrâhim’e vekîl 

oldum ise de vekâlet-i mezkureden huzur-i şer ‘de isti’fâ eylediğimi mübeyyin işbu 

mahâlli temhîr eyledim. 

Fî 9 Cemâziyel-ûlâ sene 317         

Vekîl-i mezbûr Ömer Sabri           

Mühür  

Müvekkil-i mezbûr sadrı kebîr oğlu İbrahim ibn-i Abdullah  

Mühür   

Kösedere-i Müslim Mahallesi’nden  

Mühür 

Vekîl- i mûmâ-ileyh 

İmza   

Mezbûre Rukiyye Hâtûnun işbu meclis-i ma‘kud-u mezkûrda zâtını ta‘rîf  

eylediğimizi ve işbu mahâlde mezbûre Rukiyye ile oğlu İbrahim imzâları tahtına 

parmak basdıklarını tasdîkan işbu (----) imzâ eyledik.   Fî 16 Muharrem//          

Muarrif İmaretten            

Karamolla oğlu Hamza 
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Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh  

Ahmed Hamdi 

74 

            Numro 19 

Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Kapik oğulları Bogos ve Arminak veled-i Aleksan veled-i Serkez nâm 

şâhıslar meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Yetimyan Nersis Efendi(?)  veled-i Öskehân mahzarında her biri ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb kâffe-i nâsda olan her bir hakkımızı taleb ü da‘vâya ve 

efrâd-ı umûmiyye aleyhimize ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvîde her 

kimlerle olur ise olsun âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyye ve ticâriyyede 

bidâyeten ve istinâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen müddeî ve müddeâ aleyh 

sıfâtlarıyla muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine ve her nev’ kararla keşf-i talebine ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve 

hacz vaz‘u fekkine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve istihsâl 

ideceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve teblîg ü tebellüga ve istihsâl edeceği 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve teblîg ü tebellüga ve tedkîk ü hatt u hâteme ve’l-

hâsıl usûl-i muhâkemât-ı sâirenin hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâiyye kanûn-i 

muvakkatlarının müddeî şâhıs ve maznûnlara vermiş olduğu salâhiyet dâhilinde 

hukukumuzu muhâfaza etmek ve kavânîn-i mevcûde-i sâirenin her bir hüküm ve 

maddelerini icrâya me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile tarafımızdan Nersis Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 17 Muharrem 1315  

Müvekkil-i merkûm  

Müvekkil-i merkûm                

Müvekkil-i merkûm    

İmza                                    

Sarı Şeyhden Kapikyan(?)  
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İmza                                       

Nerses Yetimyan    

İmza 

          Numro 20 

          Küçük Minare Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Bakkalyan Hecirisinan(?)  veled-i Artin nâm şâhıs meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde Yıldızeli Kazası’na tâbi‘ Demirözü Karyesi ahâlîsinden ve muhâcirîn-i 

Çerâkeseden Abeşzâde Yusuf Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Sivas Vilâyet-i celîlesinin merkez Vilâyetine tâbi‘ 

nevâhî ve merbût kazalarla vilâyet-i mezkûreye mülhak Amasya ve Tokad ve 

Karahisar-ı Şarkî Sancakları’nda ve bunlara tâbi‘ kazaların ve Hâleb ve Adana ve 

Diyârbekir ve Ma’mûretü’l-azîz ve Ankara ve Konya ve Trabzon vilâyetleriyle ve 

bunlara tâbi‘ ve mülhak bi’l-cümle livâ ve kaza ve nâhiyeler dâhillerinden vâki‘ 

kasabât ve kurânın ahâli-i ma‘lûmeleri zimmetlerinde umûr-i ticâret ve şirket ve ahz 

u i‘tâ -yı sâire bâ-sened ü defter ve gerek eşhâs-ı sâire ile müşterek olarak zimem-i 

nâsda olan kâffe-i matlûbâtımı ve şunun bunun yedlerinde bulunan emvâl ü eşyâ ve 

hayvânâtımım hâricen veyahut muhâkeme-i medyûnlarıyla vâzı‘ü’l-yed olanlardan 

taleb ve ahz u istirdâda ve sulha ve kendi imzâ ve mührüyle makbûz senedleri i‘tâ 

sına ve medyûnlar taraflarından muhâlefet vuku‘ bulur ise veyahut îcâb eder ise her 

kimler ile olursa olsun leh ve aleyhime açılacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye 

ve ticâriyye ve cezâiyyenin âid oldukları mehâkim-i ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin 

her kangı dâire ve derecesinde olursa olsun mehâkim-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve 

ticâriyye ve cezâiyyelerde müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve dâhil-i da‘vâ 

sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve gıyâben muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve evrâk-ı da‘vânın her bir nev’ini tanzîm ve kendi 

imzâlarıyla merci’-i âidelerine takdîmine ve her nev’ karar ve hüküm istihsâline 

hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve azline ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma 

rü’yet-i muhâsebe ile keşf talebine ve her nev evrâk ve i‘lâmâtı teblîg ü tebellüga 

keşfe ve hacz ve vaz‘u fekkine ve protesto keşîdesine ve umûr-i cezâiyyece müddeî 

şâhıs ve maznûn aleyhlere kanûnen verilen kâffe-i salâhiyetin icrâsına ve istihsâl 
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olunacak i‘lâmları mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve dâire-i icrâca îcâb eden kâffe-i 

muâmelâtın îfâsına ve sulh u ibrâya ve ahz ü kabza ve makbûzlarını i‘tâ ve teslîme ve 

devâir-i mülkîyeye âid mesâlihi ta’kîbe ve’l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf ve 

müteallik olduğu umûrun küllîsini îfâya ve lede’l-îcâb salâhiyyeti meşrûha veyahud 

daha az salâhiyyetlerle tarafından âheri tevkîl ü azle ve başka vekîller ta‘yînine ve’l-

hâsıl husûs-i mezkûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Yusuf Efendi’yi vekîl nâsb u 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb 

olundu. 

Fî 19 Muharrem sene 1315          

İmza  

Vekîl-i mûmâ-ileyh Yusuf  

İmza 

75 

Numro 21 

Hamirkesen Mahallesi sâkinlerinden Bünyadzâde Mehmed İzzet Efendi ibn-i 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘de li-ebeveyn kız karındaşı zevâtı Gökçe Bostân 

Mahallesi sâkinlerinden Acem Abbas Ağa ibn-i Kahraman ve Şah Hüseyin Mahallesi 

sâkinlerinden Cenklizâde Hacı Osman Efendi ibn-i İbrahim Efendi ta‘rîfleriyle 

mu’arrefe Şerîfe hâtûn hâzıra olduğu hâlde Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden ve 

da‘vâ vekîllerinden Çaputzâde Hafız Abdülkadir Efendi ibn-i Ali Efendi 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla li-ebeveyn er-karındaşımız olup 

bundan akdem vefât iden Acem Efendinin bizimle verese-i sâiresine mevrûs olan 

bi’l-cümle emvâl ü eşyâ ve hayvânât ve sâireden vâzı‘ü’l-yed olanlar hisse-i  

irsiyyemizi taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü 

tahallüfe ve istihsâl ideceği i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl tereke-i 

müteveffâ-yı  mezbûrun müteallik olduğu umûrun küllîsini icrâya tarafımızdan 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimizi 

mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Vekâlet-i mezkureyi kabûl eylediğini mübeyyin işbu mahallî temhir eyledim. 
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Vekîl-i mûmâ-ileyh                         

Mühür    

(?) 

Mühür 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eylediğimizi 

mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Fi 21 Muharrem 1315 

Mu‘arrif-i mezbûr          

Mühür        

Mu‘arrif-i mezbûr 

Mühür                                  

           Küçük Minare Mahallesi sâkinlerinden zevâtı Küçük Minare Mahallesi 

ahâlîsinden Hacı Salih oğlu Osman Ağa ibn-i Mahmûd ve Câmi’-i Kebîr’den Külid 

Ağası oğlu İbrahim ibn-i Mehmed Ali Ağa nâm kimesne ta‘rîfleriyle mu’arrefe ve 

Hâncızâde müteveffâ Hüseyin Efendi zevcesi Hatice hânım bint-i Ali Bey medine-i  

merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  şer‘-i şerîf-i enverde Küçük Minare 

Mahallesi ahâlîsinden Tokuş Ağasızâde Bekir Efendi ibn-i Ahmed Bey mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb bundan akdem vefât eden ve zevcim ve 

Hâncızâde Hüseyin Efendi’nin verâseti benimle kerîmeleri ve kız karındaşları Hacı 

Ağa ve Efendi Ağa ve Yusuf Ağaya münhasıra olup zevcim ve mûrisim müteveffâ-yı  

mûmâ-ileyhin emvâli menkule ve gayr-i  menkulesi birâderleri mûmâ-ileyhim Hacı 

ve Efendi ve Yusuf Ağalar ile mahlût olduğu hâlde bir müddet sonra birâderleri beni 

çağırıp zevcinden hisseme ancak üç bin (----) aklım yetmeyerek beni iğfâl edüb ber-

vech-i muharrer üç bin guruşa sulh etmişler hâlbuki benim hisseme ekalli on iki bin 

guruşluk mâl isâbet edeceği cihetle bu vecihle beni aldatmış olduklarından bi’l-

cümle terekeye vâzı‘ü’l-yed olan Hacı Ağa ve ahîren vefât eden Efendi Ağa ve 

Yusuf ağaların kebîr oğulları Ömer ve Nuri Efendiler ile bi’lcümle terekeden hisse-i  
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irsiyyemizi mahkeme-i şer‘iyyede taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve tefrîk ü taksîme ve makbûzâtını bana irsâl ü îsâle ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı 

mevki‘-i icrâya vaz‘a ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve evrâk-

ı şer‘iyyeyi kabûl ve imzâsına ve lede’l-îcâb salâhiyyeti meşrûha dâiresinde veya 

daha az ve çok salâhiyyetlerle tarafından âheri tevkîl ü azle ve husûs-i mezkûrun 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

mûmâ-ileyh Bekir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Mûmâ-ileyh Hatice hânımım zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu 

mahâlde imzâsı tahtına parmak bastığını tasdîk ederiz.    Fî 27 // 

Muarrif                    

Külid Ağası oğlu      

Mühür 

Muarrif 

Hacı Salih oğlu          

(---) 

Hâncızâde müteveffâ Hüseyin Efendi zevcesi Hatice 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

          Derûn-i kayıdda bulunan ahz ü kabz ve makbûzâtı bana irsâl ü îsâl husûsuna 

vermiş olduğum me’zûniyyeti istisnâ ettiğimi ve onları kendim îfâ edeceğimi 

mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledim.    Fî 27 // 

Müvekkil-i mezbûre Hatice  

İmza 

Mezbûrenin mührü olmadığından imzâ eyledim. 
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76 

Numro 22 

Kayseri Kapısı Mahallesi ahâlîsinden Müslim oğlu Mustafa ibn-i Müslim 

Abdurrahman ibn-i İbrahim meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i merkûme 

ahâlîsinden Kizirzâde Dervişzâde Mehmed Efendi ibn-i Hasan mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Ece Mahallesi’nden Çıbıkcı(?)  oğlu Mehmed ve 

Tunuslu oğlu Hasan Efendiler’in aleyhimdem gıyâben istihsâl etmiş oldukları fî 14 

Mayıs 313 tarihli i‘lâmın hâvî olduğu dört bin küsûr guruşun tahsîli hükmüne i‘tirâz 

ale’l-hükkâm tarîkiyle i‘tirâz edeceğimden merkûman ile da‘vâ-yı mezkûre alâkadâr 

olan Nâzırzâde Osman Efendi ile âid olduğu mahkemede muhâkeme ve muhâsama 

ve bir de bu zamana kadar leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  

şer‘iyye ve hukûkiyye ve ve cezâiyye ve ticâriyyenin her kimler ile olursa olsun âid 

olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis 

sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten i‘tirâzen ve gıyâben 

muhâkeme ve muhâsama ve taleb ü da‘vâya ve redd-i cevâba ve taleb-i muhâsebeye 

ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve redd-i 

a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve hacz ve vaz‘u fekkine ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve tahlîf ü tahallüfe ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 

ve teblîg ü tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve ahz ü kabza ve 

makbûzlarını i‘tâ  ve teslîme ve sulh u ibrâya ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun 

mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile Derviş Mehmed Efendi vekîl nâsb u 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb 

olundu. 

Fî 26 Muharrem 315 

Kayseri Kapısı Mahallesi’nden Müslim oğlu 

Mühür 

Vekîl-i mezbûr         

Mahalle-i mezbûreden Kizirzâde  

Mühür 
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            Numara 23 

Medine-i Sivas mahallâtından Câmi’-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden 

Torunzâde Ömer Lütfi kızı ibn-i Edhem nâm kimesne Sivas istînâf mahkemesine 

mahsûs odada ma‘kud meclis-i şer‘-i şerîf-i lâzımu’t-tevfîrde Sivas’da ârâmsâz 

asâkir-i Kırkıncı Hamîdiyye Alayı kumandanı saadetlü Bedri Bey ibn-i Ömer Bey ile 

mezkûr Câmi’-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden ve süvari on dokuzuncu alayı ve 

dördüncü bölüğü zâbıtânından mülâzım izzetlü Şükrü Efendi ibn-i mûmâ-ileyh 

Edhem Efendi muvâcehelerinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla dördüncü Ordu-yu 

Hümâyûn merkezi olan medine-i  Erzincan’da sâkin Oturakcı esnâfından Erzurûmî 

Ârif Efendi ile beynimizde akdetmiş olduğumuz umûr-i şirkete ve ticâret ve ahz u 

i‘tâ dan dolayı mûmâ-ileyh Ârif Efendi ile rü’yet-i muhâsebeye ve taleb ü da‘vâ ve 

ahz ü istirdâda ve mûmâ-ileyh Ârif Efendi tarafından muhâlefet  vuku‘ bulur ve îcâb 

eder ise muhâkeme ve muhâsama ve hükm-i şer‘iyye ve ve nizâmiyye ve 

ticâriyyenin cemî’-i derecâtında bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve 

gıyâben ve münferiden ve vicâhen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

evrâk ve da‘vânın her bir nev’ini tanzîm ve mûmâ-ileyhâ Bedri Bey ve Şükrü Efendi’ 

nin her biri münferiden kendi imzâlarıyla merci’lerine takdîmine ve her nev’ kararlar 

istihsâline ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i 

hibre ta‘yîn ü azline ve rü’yet-i muhâsebe ile kâffe-i salâhiyetin icrâsına ve istihsâl 

olunacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve ta’kîbine ve ahz ü kabza ve makbûzlarını 

bana i‘tâ  ve teslîme ve’l-hâsıl  husûs-ı mezkûrun küllîsinde başka başka re’yiyle 

amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile Bedri Bey ve 

Şükrü Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Bedri Bey ve Şükrü 

Efendi’den her biri vekâlet-i mezkûreyi ve hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî kabûl 

ve edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî 28 Muharrem 1315   

Müvekkil-i merkûm   

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 
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Vekîl-i mûmâ-ileyh      

Mühür 

            77 

            Numro 24 

Küçük Minare Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden ve tüccârân-ı mu’teberânından Bakkalyan Serabyon veled-i Artin Ağa 

Sivas İstînâf Mahkemesi’ne mahsûs oda ve ma‘kud meclis-i  şer ‘-i şerîf-i lâzımu’t-

tevfîrde Ganem Mahallesi ahâlîsinden (----)  oğlu Mehmed Efendi ibn-i Ahmed Ağa 

ile Küçük Bengiler Mahallesi sâkinlerinden ve Ermeni Milleti’nden Mumcu oğlu 

Sirob veled-i Estefan’dan her biri mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

Sivas Sancağı ile Sivas’a mülhak kazalar ile nevâhîsinden Hafik ve Tonos ve Koçgiri 

ve Yıldızeli ve Artık âbad ve Niksar ve Hirk(?)  ve Alacahân ve Zile ve Mecidözü ve 

Tokad ve Amasya ve Merzifon ve Ladik ve Havza kaza ve nâhiye kasabaları ile 

bunlara tâbi‘ bi’l-cümle kurâ ahâlîsi zimmetlerinde camus ve öküz ve sâir ve bâ-

sened ve bâ-defter matlûbâtımı müşterek alacaklarımızdan hissemizi medyûnlarından 

âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı 

sâlis sıfâtlarıyla mehâkim-i  mezbûrenin her bir kısım ve dâirelerinde bidâyeten ve 

istînâfen ve temyîzen  i‘tirâzen ve münferiden ve müctemian taleb ü da‘vâya ve 

muhâkeme ve muhâsamaya ve kendi imzâlarıyla mezbûrân Mehmed Efendi ile 

Sirob’dan her biri münferiden ve müctemian müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve 

şühûd  ikame ve istimâ’na her nev’ kararlar talebine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre 

ta‘yîn ü azline tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga  ve lede’l-hâce sulh u ibrâya ve 

redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve her biri münferiden ve müctemian istihsâl 

etmiş oldukları i‘lâmâtı mezbûrân ayrı ayrı veyahud birlikte mevki‘-i icrâya vaz‘a ve 

ayrı ayrı veyahud birlikde ahz ü kabza ve makbûzlarını bana irsâl ü îsâle ve rü’yet-i 

muhâsebe ve keşf talebine ve makamât ve devâir-i mülkîyeye kendi imzâlarıyla 

gerek ayrı ve gerek birlikde evrâk takdîmine ve kabûlüne ve protesto keşîde 

etmelerine ve lede’l-îcâb taraflarından salâhiyyet-i meşrûha veyahud daha az 

husûslarla taraflarından âheri tevkîl ü azle ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun haklarında 

gerek münferid olsun ve gerek ictimâ’ ederek vazîfe-i meşrûhayı icrâ ve îfâ 

husûsunda re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 
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mezbûrân Mehmed Efendi ile Sirob Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde onlar 

dahi vekâleti ber-vech-i muharrer münferiden ve müctemian edâ ve îfâya ve 

merâsimini kemâ-yenbagî edâya taahhüd eyledikleri ketb olundu. 

Muharrem 1315 

Tüccâr …(?)  

İmza 

Vekîl-i merkûm           

İmza                                    

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

Numro 25 

Husûs-i âti’l-beyânın tahtında ketb ü tahrîriçün kıbel-i şer‘il-enverde 

me’zûnen bi’l-istimâ’ irsâl olunan mahkeme-i şer‘iyye ketebesinden Osman Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi Medine-i Sivas mahallâtından Bezirci Tarlası ahâlîsinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Afyonyan Agob Efendi veled-i 

İrmiya’nın sâkin olduğu hânesine varup Ağca Bölge Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i 

müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden Nibukyan Karabet Ağa veled-i Artin ve 

Kal’a-i Atîk Mahallesi’nden ve teb‘a-i müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden 

Manusikez Nişân Ağa veled-i Mardiros Ağalar hâzır oldukları hâlde akd-i  meclis-i  

şer‘i âlî ettiği kezâ zât-ı hâzırân-ı merkûman ta‘rîfleriyle   mu’arrefeve mahalle-i 

merkûmede sâkin ve kız karındaşı ve Kıbrızyan kerîmesi Enterân veled-i Agob Ağa 

medine-i  merkûme mahallâtından Üryani Müslim Mahallesi sâkin da‘vâ 

vekîllerinden Hazînedârzâde Osman Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm edüb mûrisimiz müteveffâ Ferhad Bostânı Mahallesi’nden 

Kıbrızyan müteveffâ Yağcı (?)  Agob Ağa’dan bizlere irsen müntakil derûn-i Sivas  

(----)  bulunan bi’l-cümle emlâk ve arâzî ve eşyâ ve nakd ü zimemât ve şirket ser-

mâyesiyle şirketten mütevellîd ticâret ve hayvânât(?)  ve bunlara müteferri’ güzeşte-i 

değirmen ve Der-Saâdet’de Karaköy’de Hâlil Paşa Hânı Ata barnak(?)  gediği 

vâridâtından mîr-i müteveffâ mûmâ-ileyhânın nâmına i‘lâm olunan her ne var ise 

onlardan hisse-i irsiyye-i şer‘iyye ve nizâmiyyemi bulunduğu hâl ve mevki‘  üzerine 
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vâzı‘ü’l-yed olan ve li-ebeveyn erkarındaşım Kıbrızyan David Efendi’den ve 

sâirlerinden îcâb eden mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyye ve devâir-i Devlet-i 

Aliyye’nin her bir derecesinde bidâyeten istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen 

taleb ü da‘vâya ahz ile tarafıma teslîme ve mühür ve imzâsıyla istid’â ve levâyih 

takdîmine ve protesto ve hacz vaz‘u fekkine ve rü’yet-i muhâsebe ve iâde-i 

muhâsebeye ve ve mümeyyiz ta‘yîn ü azline ve ve ehl-i hibre irâdesine ve teblîg ü 

tebellüga ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve yalnız sulh ciheti tarafıma âid 

olmak üzere ta’dâd edilen husûsun mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsine 

re’yiyle amel etmek üzere mûmâ-ileyh Osman Efendi’yi vekâlet-i umûmî (S.78)  

sıfâtıyla vekîl-i mutlak ve müfevviz nâsb u ta‘yîn eyledim ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm 

eylediğini kâtib mûmâ-ileyh iftâ-i şer ‘le meclis-i şer ‘e gelip ihbâr eylediği işbu 

mahalle ketb olundu. 

İşbu meclis-i şer‘de mezbûre Enterâmen(?)  hâtûnun zâtını ta‘rîf  eylediğimizi 

mübeyyin tasdîk ederiz.      

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Mu‘arrif-i merkûm          

İmza  

Mu‘arrif-i merkûm 

İmza 

Numro 26 

Gökmedrese Mahallesi sâkinlerinden Hâncı oğlu kızı zevâtı mahalle-i 

merkûme imâmı Afşarzâde ve Abdullatîf ibn-i Abdullah ve Kunduracı esnâfından İsa 

Bayrakdar oğlu Mustafa Çavuş ibn-i İsa nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe 

Mevlüde bint-i Osman nâm hâtûn meclis-i şer‘de Şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden 

ve da‘vâ vekîllerinden Dayı oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb mahalle-i merkûme sâkinlerinden Purutcu Ömer Ağa zevcesi 

Fatıma’nın mahâll-i merkûmede vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf bir bâb hâne 

hakkında mezbûre ile mahkeme-i  şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve müdâfaa’a 
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ve redd-i cevâba ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga 

ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-

i sahîha-i şer‘iyye ile mezbûr İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol 

dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

(----) zâtını ta‘rîf ettiğimiz gibi işbu mahalle parmak bastığını tasdîk ederiz 

Fî 28 // 

Mu‘arrif-i mezbûr 

Mu‘arrif-i mezbûr 

            Numro 27 

Hoca İmam Mahallesi’nden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Sinan oğlu Mardıros veled-i Agob medine-i merkûme mahkemesinde 

ma‘kud meclis-i şer‘imizde Bahtiyar Bostânı Mahallesi ahâlîsinden Benlizâde Ali 

Efendi ibn-i Ömer Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Şems-i Ferrâş 

Mahallesi sâkinlerinden Çerikci oğlu Mustafa Ağa’nın Cami’-i Kebîr Mahallesi’nde 

vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf bir bâb mülk-i menzil hakkında vakf da‘vâsı iddiâ’ 

eylemekde bulunduğundan mezbûr Mustafa ile mahkeme-i şer‘iyyede ile mahkeme-i 

şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve müdâfaa’a ve redd-i cevâba ikame-i şühûd ve 

istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh 

Ali Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Fî 30 Muharrem 1315 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                          

Müvekkil-i mûmâ-ileyh                                                           

İmza 
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79  

Numro 28 

Tahakkuk-i özr-i şer‘iyye binâen zikri husûsun mahâllinde ketb ü tahrîriçün 

kıbel-i şer‘-i enverden verilen me’zûn iyyetime binâen ve Sivas’ın Küçük Minare 

Mahallesi’nde Kavaklı oğlu Hüseyin Efendi oğlu Şevket Efendi’nin hânesinde 

yirminci alayın kaltakcıbaşısı Osman Ağa ibn-i Hacı Ahmed ve mezkûr alayın 

sancakdarı Erzurumlu mülâzım-ı sânî fütüvvetlü Mehmed Efendi ibn-i Derviş ve 

mezkûr alaydan beşinci bölüğü mülâzım-ı evveli Erzurumlu Rif’atlü Mehmed Efendi 

ibn-i İbrahim ve Hacı Mehmed Mahallesi’nde müteecciren sâkin da‘vâ vekîllerinden 

Çarıdanzâde Mehmed Efendi ibn-i Osman Efendi’den her biri hâzır olduğu hâlde 

akd-i meclis-i şer‘-i âlî ettiğimde mezkûr konakda şeref mukîm yirminci Alay 

Miralay’ı izzetlü İbrahim Bey ibn-i Râşid Efendi ile zevce-i muhteremesi zevâtı 

hâzırûn-i mûmâ-ileyhimâ ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Zeliha hânım bint-i Ali Bey meclis-i 

ma‘kud-u mezkûrda oğlumuz ve mûrisimiz olup süvârî yedinci alayın birinci bölüğü 

mül’azım-ı sânîsi olduğu hâlde tebdîl-i hevâ etmek üzere Manâstır Vilâyeti dâhilinde 

Serfice Sancağında vefât eden Raşid Bey ‘in verâseti peder ve vâlidesi olmamızla 

bizimle zevce-i menkûha-i metrûkesi Zehrâ Hânım bint-i El-hâc Ahmed Efendi ve 

sulbî sagîr oğulları Ali ve Cevad Beylere münhasıra iken ba’dehû kıblel-kısme 

zevce-i mezbûre Zelîha Hânım dahi vefât edüb verâseti zevc-i metrûkü Edirne 

Vilâyeti dâhilinde Eskice Sancağı müddeî umûmî muâvini rif’atlü İbrahim Nâtık 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve müteveffâ-yı mezbûreden mütevellîd ve mûmâ-ileyh 

İbrahim Bey ferrâşından hâsıl sulbî sagîr oğlu Mustafa Bey ve sulbî sagîr oğulları 

mezbûrân Ali ve Cevad Beyler’e münhasıra olmakla münhasıra mûrisimiz oğlumuz 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Râşid Bey’den mevrûs bâ-münâsha-i şer‘iyye hisse-i 

irsiyyemizi ve Edirne’den gelen oğlum ve mûrisimiz ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin 

emvâl ü eşyâsı ve ve Der-Saâdet Askerî Kassâmlığı (----) sından bey‘ ü fürüht olunan 

eşyâdan kezâ hissemizi ve ceddesi olup mârü’l-beyân Serfice Sancağı mahkeme-i 

şer‘iyyesinden mu’tî fî 5 Şevval 1307 tarihiyle müverrih ve olvakit mahkeme-i 

mezbûrede hâkimü’ş-şer‘ vekîli bulunan Müftizâde İzzet Efendi mühriyle memhûr 

yedimde bulunan bir kıt’a zuhûr-i mezkûr mahkeme-i bidâyetten musaddak vesâyet-i 

muhayyer(?)  mûcebince sagîrân-ı mezbûrân torunlarım Ali ve Cevad Beyler (----)  

müteveffâ-yı mezbûrun mâl-ı metrûklerinden hisse-i irsiyyelerini ahz ü kabz ve hıfza 
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vasîsi olduğum cihetle torunlarım sagîrân-ı mezbûrân (----)  müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs bi’l-cümle emvâl ü eşyâdan hisse-i irsiyyelerini ve Der-Saâdet askeri 

kassâmı sanduğunda bulunan (----) vâlideleri müteveffâ-yı mûmâ-ileyhâdan mevrûs 

kezâ torunlarım sagîrân-ı mezbûrânın hisselerini ve vâlideleri müteveffâ-yı 

mezbûreden ber-vech-i muharrer vârislerine intikâl eden Der-Saâdet’te Üsküdar’da 

Uncular Sokağı’nda kırk iki numro ile murakkam ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf 

müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk-i menzilden kezâ torunlarım sagîrân-ı 

mezbûrânın hisselerini tefrîk ü taksîme ve mezkûr hânenin üç yüz senesinden üç yüz 

on üç senesi nihâyetine kadar on üç senelik beher mâhiyyesi üçer aded sîm 

mecîdiyye olarak icârelerini mü’tecirlerinden ahz ü kabza ve her kimden almak îcâb 

eder ise müte’eccirleriyle onlardan taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve mûrisimiz olup 

mûmâ-ileyh Râşid Bey’den ber-vech-i münâsha mevrûs olup mezkûr hâne derûnunda 

mahkeme-i mezbûre tarafından taht-ı temhîre alınan bir oda mevfûr eşyâyı her kim 

mührü fekk ederek eşyâ-yı mevcûdeyi ma‘lûme-yi gasb ettiyse onlar ile ve’l-hâsıl 

gerek bizim ve gerek ceddesi olduğum cihetle torunlarım sagîrân-ı mezbûrânın 

hissemizi vâzı‘ü’l-yed olanlardan ve i‘tâsından imtinâ’ edenlerden ve mezkûr askerî 

kassâmlığı sanduğundan sagîrân-ı mezbûrânın hisselerini ahz ü kabza ve hâne-i 

mezkûr icârelerini müte’eccirlerinden ve sâir allâmedârlarından ve sâir eşyâ-yı 

mevcûdenin mührünü fekk edüb eşyâyı alanlardan ve fekk-i  mühr ve gasb 

da‘vâlarını ve ber-vech-i muharrer husûsları âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve 

nizâmiyyede her kim ile olur ise olsun bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen  i‘tirâzen 

ve iâdeten ve’l-hâsıl  hukuk ve cezâ’ ve ticâriyye kısımlarında müddeî ve müddeâ 

aleyh ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla muhâkeme ve muhâsamaya ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı 

mevki‘-i icrâya vaz‘a ve kendi imzâ ve mühriyle ve devâir-i mülkîyye ve adliyyenin 

her bir îcâb eden ve devâirine müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve evrâk-ı 

resmiyyeyi ahz ü kabz ve kabûl ve imzâsına ve tanzîm ü senedâta ve ahz ü kabza ve 

makbûzâtını bize irsâl ü teslîme ve sulh u ibrâya ve lede’l-îcâb devâir ve makamât ve 

mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her birinde takdîm ettikleri evrâk ve senedât ve sâireyi 

ta’kîbe ve tedkîk ü hatt u hâteme ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve hükm-i 

gıyâbî ve vicâhî talebine alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve bu bâbda îcâb eden 

mevâddın icrâsına me’zûniyyete ve protesto keşîdesine ve keşf talebine ve ehl-i hibre 
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ta‘yîn ü azline ve hacz vaz‘ u fekkine ve tarafımdan salâhiyet-i (S.80)  meşrûha veya 

daha az salâhiyetlerle tarafından âheri tevkîl ü azle ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun îcâb 

ettiği bi’l-cümle kavânîn ve nizâmât ve Devlet-i Aliyye şâmil olduğu her bir mevâddı 

îcâb ettikçe icrâsına me’zûn iyyete tarafımdan bi’l-asâle ve bi’l-vesâye Der-aliyye’de 

râmî-yi teşney-i hümâyûnda ârâm-sâz hassa süvâri beşinci alayıın imâmı Atâullah 

ibn-i Abdullah Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kabûlüne 

vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Fî gurre-i Safer 315  

Müvekkil-i mûmâ-ileyhâ  

Mühür 

Müvekkil-i mûmâ-ileyhâ 

Mühür 

Numro 29 

Hâzır olduğumuz hâlde mûmâ-ileyh izzetlü İbrahim Bey ve zevce-i 

muhteremesi mûmâ-ileyhâ Zeliha Hânım ber-vech-i muharrer taraflarından bi’l-asâle 

ve bi’l-vesâyâ kabûlüne mütevakkıf olarak mûmâ-ileyh Atâullah Efendi’yi vekîl 

ettiklerinden ve mûmâ-ileyhâ Zeliha Hânımın zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin 

işbu mahâlli tasdîkan temhîr eyledik. 

Fî gurre-i Safer 315   

Hâzır-ı mûmâ-ileyh    

Mühür  

Hâzır-ı mûmâ-ileyh                        

Kazan Mahallesi’nden                  

Mülâzım-ı evvel                          

Mühür  

Hâzır-ı  mûmâ-ileyh 

Erzurum’un Taşköprü Mahallesi’nden 

Sancaktar mülâzım-ı sânî 

Mühür 
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          Numro 30 

          Baytiyar Bostânı Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Kabris oğlu David Efendi veled-i Mıgdısı Agob meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde Baytiyar Bostânı Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Benlizâde Ali Efendi ibn-i Ömer Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm 

edüb leh ve aleyhimde olarak açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî ve zimem-i nâsda olan 

her bir hakkımın medyûnlarından taleb ü da‘vâ hakkında her kimler ile olursa olsun 

müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ile nizâmiyyenin 

her bir kısım ve derecelerinde bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve 

i‘tirâzen ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve 

istimâ’na tahlîf ü tahallüfe redd-i a’zâ iştikâ’ ani’l-hükkâmave teblîg ü tebellüga ve 

hacz vaz‘u fekkine ve protesto keşîdesine her nev’ karar ve hükümler istihsâline ve 

keşf talebine ve ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve teblîg ü tebellüga ve’l-hâsıl bi’l-cümle kavânîn 

ve Devlet-i Aliyye’nin salâhiyet gösterdiği her bir mevâdd-ı hukûkiyye ve cezâiyye 

ve ticâriyye ve isti’nâfiyyenin icrâsına me’zûn olmak ve husûs-i mezkûr haklarında 

re’yiyle amel etmek vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan Ali 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti 

kabûl eylediği ketb olundu. 

(?)Vekîl-i mûmâ-ileyh                             

Müvekkil-i merkûm 

İmza 

Mühür  

          Numro 31 

          Baldırpazarı Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Anlamaz oğulları Mıgırdıç ve Karabet veled-i Mardıros veled-i Kirkor 

nâm şâhıslar meclis-i şer‘de Baytiyar Bostânı Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Benlizâde Ali Efendi ibn-i Ömer Efendi mahzarında her biri ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb ammizâdemiz Anlamazoğulları(?)  Ohâns ve 

Hemparsum(?)  Estafan ile ve hem-şîreleri Herusîme’nin’nin bizden da‘vâ ettikleri 
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mahalle-i merkûmede vâki‘ bir bâb hâne ve Kirişhâne tarîkinde vâki‘ ma ‘lûme’l-

hudûd vel-etrâf bir bâb boyahâne hakkında merkûmlarla mahkeme-i şer‘il-enverde 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü 

tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve husûs-i mezkûrun (S.81)  mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine vekâlet-i mutlaka-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Ali Efendi’yi vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i kabûl eylediği işbu mahalle ketb 

olundu. 

Hukuk ve ticâret ve cezâ’ kısımlarında bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve 

i‘tirâzen ve iâdeten ve gıyâben 

Müvekkil-i merkûm      

İmza  

Müvekkil-i merkûm     

İmza  

Müvekkil-i merkûm                                 

İmza 

Vekîl-i mûmâ-ileyh birâderi Mıgırdıç 

Mühür 

……… 

İmza 

            Numro 32 

            Baldırpazarı Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Anlamaz oğulları Ohâns ve Hemparsum(?)  veled-i Kiyork nâm şâhıslar 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde li-ebeveyn kız karındaşları ve li-ebeveyn birâderleri 

olup fevt olan Estefan’ın zevcesi ve sulbiyye-i kebîre kızı zevâtları mahalle-i 

merkûme sâkinlerinden ve millet-i merkûmeden Odacıyan Akob veled-i Estefan ve 

Üryani Müslim Mahallesi’nden ve millet-i merkûmeden Na’lçacı oğlu Hacik veled-i 

Manuk nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Anlamaz(?)  oğlu kız ve hafîdeleri 

Herusîmâ (?)  bint-i Kiyork ve Melek(?)  bint-i Hempar ve Ogayir(?)  bint-i Estefan 

nâm hâtûnlar hâzır oldukları hâlde Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 
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Hazînedârzâde Osman Efendi bin Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb mûrisimiz olup bundan akdem fevt olan Anlamaz oğlu Kiyork ile 

oğlu olup kendisinden sonra fevt olan Estefan ve Kiyork’un zevcesi ve Estefan’ın 

vâlidesi olup kendilerinden sonra fevt olanzâdeden ber-vech-i münâsha bizimle 

hâzırât-ı mezbûrât-ı sâireye mevrûs ve müntakil olan mârü’l-beyân Baldırpazarı 

Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf bir bâb mülk-i menzil ve Kirişhâne 

tarîkinde vâki‘ ma ‘lûme’l-hudûd vel-etrâf bir bâb boyahâne ve Basmacılar hânında 

ma ‘lûme’l-hudûd arsayı Anlamaz oğulları ammizâdemiz Mıgırdıç ve Karabet ve 

Meryem(?)  ve Manink(?)  hâtûndan her biri fuzûlî zabt ile hisse-i irsiyyemizi bize 

teslîmden imtinâ’ ettiklerinden ber-vechi münâsaha-i şer‘iyye bizimle hâzırât-ı 

mezbûrâttan her birimizin hisselerimizi merkûmlardan âid olduğu mahkeme-i   

şer‘iyye ve hukuk ve cezâ’ ve ticâret kısım ve derecelerinde muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na tahlîf ü tahallüfe ve teblîg 

ü tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâyih takdîmine ve temyîze ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan mûmâ-ileyh 

Osman Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dedikde ol dahi ber-vech vekâleti kabûl 

eyledik dediklerinde vekîl-i mezbûr Osman Efendi ile Hûrsîmâ ve Melek(?)  ve 

Ogayir(?)  nâm hâtûnlar makarrân-ı mezbûrânı takrîr-i meşrûhlarında ve vicâhen 

tahkik ve şifâhen tasdîk ve kabûl eyledikleri ketb olundu. 

Hâzıra-i mezbûre           

İmza 

(?) 

İmza    

Hâzıra-i mezbûre                                            

İmza 

Müvekkil-i merkûm          

İmza  

Müvekkil-i merkûm           
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İmza  

Müvekkil-i mezbûr  

İmza 

            Hâzırât-ı mezbûrât Hûrsîmâ ve Melek(?)  ve Ogayir(?)  nâm hâtûnların 

zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledik. 

Fî 4 Safer 315      

Muarrif   

Muarrif                                            

Sarı Şeyh Mahallesi’nden  Üryani Müslim’den Çamaşırcıoğlu Artin veled-i Hânuk                    

İmza  

Muarrif 

Odacıyan Akob veled-i Estefan  

İmza 

Muarrif 

Na’lçacı oğlu Hacik veled-i Manuk 

İmzâ 

            Bâlâda muharrir-ü’l-esâmî ve zâtları Câmi’-i Kebîr ve Baldır Pazarı 

Mahallesi ahâlîsinden Çilingir oğlu Öskehân veled-i Serob ve Odacı oğlu Agob 

veled-i Estefan ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Hûrsîmâ ve Melek(?)  ve Ogayir(?)  hâtûnlar 

ile merkûman Ohâns ve Hemparsum(?) ’dan her biri meclis-i şer‘de hâzırûn olup 

bâlâda muharrer olduğu üzere vekâlet-i âmme ile vekîl ettiğimiz mezbûr Osman 

Efendi’yi vekâletten azl eylediğimizi işbu mahâlli imzâ eyledik. 

Fî 10 RA 316 

Ogayir(?)                    

İmza           

Melek(?)        

İmza     

Hûrsîmâ(?)    

Mühür     



195 
 

Emparsum(?)     

İmza  

Ohâns    

İmza          

Mu‘arrif-i mezbûr 

İmza  

Mu‘arrif-i mezbûr 

İmza 

           82 

           Numro 33 

           Şems-i Ferrâş Mahallesi’nden Çarıkcı oğlu Mustafa Ağa ibn-i Mehmed 

meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm edüb Hoca İmam Mahallesi ahâlîsinden ve Ermeni Milleti’nden Sinan Oğlu 

Bediros Hoca İmam Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûme’l-mahdud vel-etrâf peder ve 

Mehmed Ağa’nın ammisi kızı Aişe hâtûnun vâkıf hânesinin tevliyeti bana âid olduğu 

hâlde fuzûlî müdâhale ettiğinden merkûmla mahkeme-i şer‘de muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na tahlîf ü tahallüfe ve teblîg 

ü tebellüga ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâyih takdîmine ve temyîze ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh 

Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech vekâleti 

kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 5 Safer 315      

Vekîl-i mezbûr 

Mühür                     

İmza 
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            Numro 34 

            Medine-i Sivas mahallâtından ve Hoca İmam Mahallesi eşrâfından ve Divriği 

Kazası Mâlmüdürü sâbıkı Fadlumluzâde Ahmed Rıfat Efendi ibn-i Mehmed Ağa 

Cedid-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Yetimyan Nerses veled-i Öskehân mahzarında ikrâr-

ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mahkeme ve mecâlis ve Devlet-i Aliyye’nin her kangı 

dâire ve derecesinde ve her kimler ile olur ise olsun gerek bulunduğu 

me’mûriyetlerden dolayı ve gerekse umûr-i zâtiyyeme müteallik olarak leh ve 

aleyhime açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukuk ve cezâ’iyyede 

mehâkim-i şer‘iyye ve mecâlis-i idârede ve hukuk ve cezâ’ ve ticâret 

mahkemelerinde müddeî ve müddeâ aleyh ve müddeî şâhsı ve maznun aleyh ve şahs-

ı sâlis sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten gıyâben muhâkeme ve 

muhâsama ve taleb-i da‘vâ ve redd-i cevâba îcâb eden evrâk-ı deâvînin tanzîmiyle 

merci’-i âidelerine kendi imzâsıyla takdîmine her nev’ kararlar istihsâline hükm-i 

gıyâbî ve vicâhî talebine şühûd  ikame ve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve 

ehl-i hibre nâsb u ta‘yînine ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve vaz‘-ı hacz ve 

fekkine ve mevâdd-ı cezâ’iyyede müddeî şâhıs ve maznûn-aleyhlere umûr-i 

ticâriyyede müddeî ve müddeâ aleyhlere kanûnen verilen kâffe-i salâhiyyeti 

istihsâline ve isti’mâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vâz’ ile dâire-i icrâya îcâb 

eden ma‘lûmât ve tedâbîrin icrâsına ve husûsât-ı mezkûrâtın mütevakkıf ve 

müteferri’ olduğu umûrun küllîsini îfâya ve kendi re’yiyle amel etmeye me’zûn 

iyyeti kâmile vererek tarafından merkûm Nerses Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-

i sahîha-i şer‘iyye vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde merkûm Nerses  Efendi dahi 

vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâ eylediği 

işbu mahalle ketbolundu.  

Vekîl-i merkûm Nerses                  

Da‘vâ vekîli  

İmza 

(?) 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 
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İmza  

            Numro 35 

            Zilkâr Mahallesi ahâlîsinden Yusuf Ağa oğlu Ahmed Ağa ibn-i Yusuf  ibn-i 

Abdullah meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm edüb ve Kizir ağasızâde Hafız Ahmed Efendi’yi yedimde mâlım olan bir re’s 

esbimi beş mecîdiye kira ile verdiğimden ve mezkûren Seyyid mûmâ-ileyhin 

mahdûmu yedinde telef olduğundan kıymetinin tazmîni hakkında mûmâ-ileyh ile 

mahkeme-i   şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd 

ve istimâ’na teblîg ü tebellüga ve ahz ü kabza ve makbûzunu bana i‘tâ  ve teslîme 

ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Abdulkadir  Efendi’yi vekîl ve nâib-i (----

)  nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği 

ketb olundu. 

Fî 5 Safer 315                        

Müvekkil-i mezbûr                     

Yusuf Ağa oğlu                    

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

            83 

            Numro 36 

            Şah Hüseyin Mahallesi ahâlîsinden Abdullahoğlu Kahveci esnâfından Arab 

Bilal Ağa bin Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi 

ahâlîsinden Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâm edüb Saîd İbrahim (----)  dâhilinde Buğday pazarında vâki‘ ma 

‘lûme’l-hudûd vel-etrâf bir bâb kahve ve îcâr-ı sâbık ve lâhiki ve bu bâbda 

mukâvelemiz hisse-i mütevellîsi Abdullah Efendi ve Fâtıma İsmet ve sâirleriyle 

mahkeme-i   şer‘iyye de muhâkeme ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 

ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu 
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umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-

ileyh Hafız Abdulkadir  Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

(?)  

Müvekkil-i mezbûr 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Numro 37 

Veled Bey Mahallesi’nden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Keşiş oğlu Agob veled-i Agob veled-i Agob nâm şâhıs ile zevcesi 

mahalle-i merkûme sâkinlerinden zevâtı Keçibula Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i  

devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i  merkûmesinden Erbab oğlu Agob veled-i Erak 

veled-i  Ribab nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Kürkçüoğlu kızı (?)  nâm 

hâtûnlardan her biri medine-i  merkûme mahkemesinden ve ma ‘kud-u meclis-i  şer 

‘-i şerîf-i enverde Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i  devlet-i müşârün-

ileyhânın millet-i  merkûmesinden ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyan ve Nerses veled-

i Öskehân mahzarında her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla muhâkeme ve 

mecâlis-i  Devlet-i Aliyye’nin her kangı dâire ve derecesinde ve her kimler ile olur 

ise olsun leh ve aleyhimize açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye 

ve ticâriyye ve cezâ’iyyede mehâkim-i  şer‘iyye ve mecâlis-i  idârede ve hukuk ve 

ticâret ve cezâ’ mahkemelerinde müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla 

bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve 

taleb-i da‘vâ ve redd-i cevâba ve îcâb eden evrâk-ı deâvînin tanzîmiyle merci’-i 

âidelerine kendi imzâsıyla takdîmine her nev’ kararlar istihsâline ve hükm-i gıyâbî ve 

vicâhî talebine şühûd-u ikameve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i 

hibre nâsb u ta‘yînine ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve vaz‘-ı hacz ve 

fekkine ve mevâdd-ı cezâ’iyyede müddeî şâhıs ve maznûn-aleyhlere umûr-i 

ticâriyyede müddeî ve müddeâ aleyhlere kanûnen verilen kâffe-i salâhiyyeti 

isti’mâline ve istihsâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘ı ile dâire-i icrâya îcâb 

eden ma ‘lûmât ve tedâbîrin icrâsına ve husûsât-ı mezkûrâtın mütevakkıf ve 

müteferri’ olduğu umûrun küllîsini îfâya ve kendi re’yiyle amel etmeye me’zûn 

iyyeti kâmile vererek tarafımızdan merkûm Nerses Efendi’yi vekâlet-i âmme-i 
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mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve 

iltizâm eylediği işbu mahalle ketb olundu.  

Vekîl-i merkûm                

(?) 

Zevcesi mezkûru Nev hemzâr(?) … veled-i Agob 

İmza 

Mezbûre Nev hemzâr’ın(?) zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli imzâ 

eyledik. 

Fî 12 Saferü’l-hayr 315 

Mu‘arrif-i mezbûr (?)     

İmza 

Mu‘arrif-i mezbûr Agob 

İmza                                  

            Numro 38 

            Sivas Sancağı nevâhîsinden Üşüdü Nâhiyesi kurâsından Yellice Karyesi 

ahâlîsinden İbrahim oğulları ve nâm-ı diğer Mustafa oğulları ve şâhısları Sivas’ın 

Oğlan Çavuş Mahallesi’nden mülâzım Osman Ağa oğlu Ahmed Ağa ibn-i (----)  ve 

Hamirkes Mahallesi’nden Bünyad oğlu Mehmed İzzet Efendi İbrahim nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Mehmed ve Hasan Ağa ibn-i İbrahim nâm 

şâhıslar meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden ahâlîsinden Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi (S.84)  ibn-i Ali 

Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Divriği Kasabası(?)  

ahâlîsinden ve Ermeni Milleti’nden Kaskan oğlu Markar’ın Sivas merkez bidâyet 

mahkemesi hukuk kısmında bizden tasaddî eylediği yedi bin küsûr guruşluk eşyâ-i 

ticâriyye ve emti’a-i sâire hakkında merkûm Markar ve sâir lâzım gelenlerle 

mahkeme-i âidesinde bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve 

mürâfaa ve muhâsama ve redd-i cevâba müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her 

nev’ kararlar ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve rü’yet-i muhâsebeye ve şühûd-u 
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ikameve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve hükm-i gıyâbî ve ve vicâhî talebine ve zarar 

u ziyân ve da‘vâsına ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve’l-hâsıl muhâkemenin 

son derecesine kadar tedâbîr-i lâzıme ve kavânîn-i mevcûde ahkâmını tamâmıyla 

icrâya me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mezbûr 

Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

18 Safer 315 

(?) 

Vekîl-i mûmâ-ileyh                                           

Merkûm Mehmed’in birâderi Hasan    

Mühür 

Müvekkil-i merkûm  

Mühür 

Merkûmanın zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik.          

18 Safer 315 

Mu‘arrif-i mezbûr                         

(?) 

Mu‘arrif-i mezbûr 

Numro 39  

Hoca Ali Çavuş Mahallesi ahâlîsinden olup Hacı Zahid Mahallesi’nde sâkin 

Karlızâde Süleyman Ağa ibn-i Ömer ve li-ebeveyn kız karındaşı olup zâtı Küçük 

Minare Mahallesi ahâlîsinden Mağal oğulları Yusuf ve Mehmed ibn-i Hacı nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefeKarlıoğlu kızı Emine bint-i Ömer nâm hâtûn 

meclis-i şer‘de Şeyh Çoban Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden dayıoğlu 

İsmail Ağa ibn-i Ömer mahzarında her biri ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

Saraçlar Çarşısı’nda vâki‘ ma ‘lûme’l-hudûd vel-etrâf zemini icâzına merbût Behram 

Ağa vakfı dâhilinde bir bâb dükkân 6 sehm i’tibârıyla mutasarrıf olduğumuz birer 

sehimden cem’an 2 sehmimize müdâhale edenlerle muhâkeme-i şer‘iyyede taleb ü 

da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 
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teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla istid’â ve levâyih takdîmine ve tahlîf ü tahallüfe 

ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-

i sahîha-i şer‘iyye ile mezbûr İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimizde ol dahi 

ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği işbu mahalle şerh verildi. 

17 Safer 315   

Müvekkil-i mezbûr  

Karlızâde Süleyman  

İmza 

Vekîl-i mezbûr 

İmza 

Müvekkile-i mezbûre Mevlûde 

İmza 

Mezbûrenin Mevlûde hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğini ve işbu mahalle parmak 

bastığını tasdîk ederiz. 

Fî 17 // 

Muarrif  

Mağalzâde Yusuf 

Muarrif  

Mağalzâde 

Mühür 

           85 

            Numro 40 

Hoca İmam Mahallesi sâkinlerinden ve Ermeni Milleti’nden Kirtog oğlu 

Ohâns veled-i İskender nâm şâhıs meclis-i şer‘de Pazar Mahallesi sâkinlerinden ve 

millet-i merkûmeden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç Efendi veled-i 

Haçadur mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb (----) (?) Agob’la 

miyânelerimizde mün’akid poliçecilik şiketimizin rü’yet-i muhâsebe da‘vâsıyla leh 

ve aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve 

ticâriyye ve cezâiyye haklarında kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmiyle 

şer ‘î ve bidâyet hukuk ve ticâret ve cezâ’ mahkemelerinden müddeî ve müddeâ 
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aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen 

ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve muhâsama ve ve ikame-i şühûd ve 

istimâ’na rü’yet-i muhâsebe zımnında mümeyyiz ehl-i hibre ve iflâsiyet talebiyle 

sened-i küllî ta‘yînine ve azline ve teblîg ü tebellüga ve hacz vaz‘u fekkine ve 

istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘ ve infâz ahkâmına ve husûsât-ı 

mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâ ve icrâya me’zûn olmak ve 

kendi re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

merkûm Mıgırdıç Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

(?)               

Mühür  

Vekîl-i mezbûr 

İmza 

            Numro 41 

Keçibula Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

milleti nisvânından zevâtı Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden ve millet-i  

merkûmeden ve Rebâb oğlu Agob veled-i Agik(?)  ve Keçibula’dan ve millet-i  

merkûmeden Ayik oğlu Hemparsum(?)  veled-i Ayik nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle   

mu’arrefeKarabacak oğlu zevcesi Maryam bint-i  Karabet nâm Hâtûn kendi 

tarafından bi’l-asâle ve sadrı sagîr oğlu Karabet’in tesviye-i umûruna ve mâl 

mûrislerini ahz ü kabz ve hıfza Fî 15 Safer 315 hüccet-i şer‘iyye vasî-i mansûbeleri 

olduğu cihetle sagîr-i merkûm tarafından bi’l-vesâye merkûme Maryem meclis-şerîf-

i enverde Kösedere-i  Zimmî Mahallesi’nden ve millet-i merkûmeden Kizür oğlu 

Nişân veled-i Karabet mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb zevcim olup 

bundan akdem fevt olan Karabacak oğlu Sirob’un terekesine ve zimem-i nâsda olan 

alacağına ve gerek benim nefsime âid bi’l-cümle hukuk-i şer‘iyye ve ticâriyye ve 

cezâiyye müteallik olsun kâffe-i deâvîde taleb ü da‘vâya ve leh ve aleyhimde olarak 

açılmış ve açılacak kâffe-i deâvîde dahi her kimler ile olursa olsun âid olduğu 

mehâkim-i  şer‘iyye ile nizâmiyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla bidâyeten ve 

istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ikame-i şühûd ve istimâ’na tahlîf ü 
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tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve hacz vaz‘u fekkine ve tedkîk-i hatt u hâteme vaz‘a 

ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve mümeyyiz ehl-i hibre ta‘yîn 

ü azline ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra ve redd-i a’zâya ve keşf talebine ve her nev’ 

kararlar istihsâline ve ahz ü kabza ve sulh u ibrâya ve mahalle-i mezbûrda vâki‘ 2 

bâb mülk-i menzili tefrîk ü taksîme ve lede’l-îcâb mezkûr 2 bâb mülk-i menzilindeki 

hisse-i  şâyiamız ahzine semen-i misliyle bey‘ ve i‘tâ -yı senede ve me’mûru 

huzûrunda muâmelât-ı ferâğıyyeyi icrâya ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve 

lede’l-îcâb tarafından benimle oğlum sagîr-i merkûma âid husûsât-ı mezkûre dâir 

sened ve tarafından âheri tevkîl ü azle husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan bi’l-asâle ve 

bi’l-vesâye li-ebeveyn er karındaşım merkûm nişânı(?)  vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

…………  

Mühür  

Vekîl-i merkûm 

İmza 

Merkûmenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledik. 

Muarrif        

İmza  

Muarrif 

İmza 

           86 

           Numro 42 

Keçibula Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

milleti nisvânından Karabacak oğlu kızı zevâtı Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden 

ve her biri millet-i merkûmeden ve Rebâb oğlu Agob veled-i Erak ve Apik oğlu 

Hemparsum(?)  veled-i Ayik nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Menevşe bint-i  

Serob nâm hâtûn meclis-i şer‘de mezbûrenin zevci Keçibula Mahallesi’nden ve 

milleti merkûmeden Kasman oğlu Karabet veled-i Parsıh mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 
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takrîr-i kelâmla peder ve mûrisimiz olup bundan akdem fevt olan Sirob’un terekesine 

ve zimem-i nâsda olan alacak haklarımdan hissemi  ve leh ve aleyhimde olarak 

ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve 

cezâiyyeyi âid olduğu medine-i  mezbûre ve medine-i  mezbûreye mülhak kazaların  

mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyesinde her kimler ile olur ise olsun müddeî ve 

müddeâ aleyh sıfâtlarıyla  bidâyeten ve  istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen taleb ü 

da‘vâ ve ahz  ü kabza ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve hükm-i gıyâbî 

ve vicâhî talebine ve kendi imzâsıyla müsted’a(----) ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i 

icrâya vaz‘a ve tahlîf ü tahallüfe ve ikame-i şühûd  ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga 

ve ahz ü kabza ve makbûzâtını bana ir (----)  a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve hacz 

vaz‘u fekkine ve protesto keşîdesine ve ve her bir her nev’ kararlar keşf talebine ve 

sulh u ibrâya ve mahalle-i (----) bâb hâneyi diğer vârislerine tefrîk ü taksîme ve 

lede’l-îcâb hisse-i  şâyiamı semen-i misliyle tâlibine bi’l-müzâyede bey ‘e ve 

muâmelât-ı ferâğıyye (----) i‘tâ sına ve  tarafından âheri tevkîl ü azle ve husûs-ı 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımdan zevcim Karabet’i vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm    

İmza 

(?) 

İmza 

Merkûmenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledik. 

Fî 25 // 

Muarrif        

İmza  

Muarrif 

İmza 

 

Numro 43 

An-asl Tokad’ın Kabe Mescidi Mahallesi sâkinlerinden ve Rum Milleti’nden 

Erzincan’da Merkez Hastahânesi’nde müsâferetle/müsafiretle(?)  ikâmet etmekte 

iken Sivas’a gelerek Üryani Zimmî Mahallesi’nde müte’ecciren sâkin tâbi‘ 
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yüzbaşılarından Filyos Efendi veled-i Lazar meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi 

ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali 

Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb peder ve mûrisim olup 

bundan akdem vefât eden Dülger Bediros oğlu Lazar’ın mevcûd olup benimle diğer 

vârislerine mevrûs olan terekesinde vâzı‘ü’l-yed olanlardan ve zimem-i nâsda olan 

hukukumu ashâbından hisse-i irsiyyemizi âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 

nizâmiyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve 

i‘tirâzen ve iâdeten taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve her nev’ kararlar talebine ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine 

ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve sâdır olunacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya 

vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine hacze ve protesto keşîdesine ve’l-hâsıl usûl-i  

muhâkemât-ı şer‘iyye ve nizâmiyye ve kavânîn-i mevcûdenin ahkâmını ve bunların 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini icrâya me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’yi vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği 

ketb olundu. 

Fî 20 Safer 315                           

Müvekkil-i merkûm  

Filyos 

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Mezbûr Filyos Efendi beni tarafından vekâlet-i âmme ile Fî 25 Cemâziyel-ûlâ 

315 tarihinde ve yüz üç numrolu kayıtta hâzır vekîl-i mezbûr Hafız Abdulkadir 

Efendi’yi azl ile yerine münâsip âherini tevkîl şartıyla vekîl eylemekle ben dahi şart-ı 

mezkûr mûcebince hâzır-ı mezkûr Hafız Abdulkadir Efendi’yi azl eylediğimi 

mübeyyin işbu mahâlli temhîr ve imzâ eyledim. 

Fî 13 Şevvâl 315 

Çatlı oğlu Kostaki 



206 
 

Mühür 

87 

Numro 44 

Küçük Bengiler Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Kürkçü oğlu David Ağa veled-i Simon ve Ammizâdesi Manuk 

veled-i Ohân’dan her biri meclis-i şer‘de Pazar Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb Kürkçü oğlu kızı Nevhemzar’ın bizden da‘vâ etmiş olduğu mîrâs 

hakkında mahkeme-i   şer‘iyyede ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

tahlîf ü tahallüfe ve ikame-i şühûd ve istimâ’na  ve teblîg ü tebellüga ve bunların 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımızdan Mıgırdıç Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik  dediklerinde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr   

Mıgırdıç 

Vekîl-i mezbûr 

İmza 

……………..                  

İmza 

            Numro 45 

            Tahakkuk-i Özr-i şer‘iyye binâen şer‘-i şerîften me’zûn olmamla medine-i  

Sivas’da ârâmsâz asâkir-i hazret-i şâhâne süvârî yirminci Alayının tabib Kolağası 

fütüvvetlü Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed İzzet Efendi’nin medine-i Sivas’da 

Tokmakkapu Mahallesi’nde vâki‘ müste’ciren sâkin olduğu menzilde eşrâf-ı 

beldeden Hatibzâde Mehmed Efendi ibn-i Ali Efendi ve süvari on dokuzuncu 

alayının üçüncü bölüğü mülâzım-ı evveli fütüvvetlü Ali Efendi ibn-i Abdurrahman 

Efendi ve Paşabey Mahallesi’nde müste’ciren sâkin baytar(?)  müfettişi Tevfîk 

Efendi ibn-i Mehmed Efendi Üryani zimmî Mahallesi’nden alay kâtibizâde Kasım 

Hamdi Efendi ibn-i Ahmed Efendi nâm kimesneler hâzır oldukları hâlde akd-i 
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meclis-i  şer‘-i âlî ettiğimde mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’nin haremi fi’l-asl medine-i  

Diyârbekir mahallâtından Hasırcı Mahallesi sâkinelerinden olup elhâletü hâzihî 

menzil-i mezkûrda sâkin zevâtı hâzırân-ı mezbûrân Kasım Hamdi ve Tevfik 

efendiler ta‘rîfleriyle   mu’arrefeSıdıka binti Süleyman nâm hâtûn meclis-i  ma‘kud-u 

mezkûr Hasırcı Mahallesi sâkinelerinden olup menzil-i mezkûru (----)  mezbûren (---

-)  vâlidesi Fâtıma bint-i  Mustafa Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla 

Diyârbekir’in Hasırcı Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden pederim 

Kavas başı (----) verâseti benimle zevce-i menkûha-i metrûkesi vâlidem mezbûre 

Fatıma hâtûn ile sulbiyye-i kebîre kızı Hayriye hânım ile li-ebeveyn kız karındaşı 

olup medine-i  Van’da sâkine Râhile bint Ömer Efendi’ye münhasır olduğu ve 

tashîh-i mes’ele mîrâsımız yirmi dört sehimden olup sihâm-ı merkûmeden üç sehmi 

zevcesi vâlidem mezbûre Fatıma hâtûna ve sekizer sehimden on altı sehmi benimle 

kız karındaşım mezbûre Hayriye hânıma ve bâkî beş sehmi dahi mezbûre Râhile 

Hânıma isâbet etmekle pederim mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında mârü’l-

beyân Hasırcı Mahallesi’nde vâki‘ bir taraftan Acem oğlu Mahsı veled-i Karabet ve 

bir taraftan Hacı Nuh Ağa ibn-i (----) ve bir taraftan Hacı Hafız Efendi ve taraf-ı 

râbi’i tarîk-i âmm ile mahdûd mutasarrıf olduğu bir bâb mülk-i menzil ile medine-i  

merkûmede vâki‘ Rum Hamamı demekle ma’rûf hamamda ma ‘lûme’l-cîrân çürün 

ile menzil-i mahdûd-i mezkûr derûnunda bulunan bi’l-cümle emvâl ü eşyâ-yı pîşeden 

her biri peder ve mûrisimiz müteveffâ-yı  mûmâ-ileyhin hayâtında medine 

müstakıllâtın ve mülkü olduğu hâlde ba’de’l-vefât ber-tashîh-i mezkûr verese-i  

hisseme  mûris olmamla ben menzil-i mahdûd-i mezkûr ve emvâl ü eşyâ ve beynine 

ve çüründen ber-tashîh-i mezkûr hisse-i  irsiyyeme isâbet eden 8 hisse-i  şâyiamı 

mahâllinde ahz ü kabza ve mülk-i menzilden olan hisse-i  irsiyyemi mahâllinde 

semen-i misiliyle tâlibine kendi hisse-i  irsiyyeleriyle me’an bey ‘u temlîk ü teslîme 

ve bey‘ u mezkûru ve usûl ve nizâmı dâiresinde me’mûru huzûrunda takrîre ve 

semen-i vâki’asını ahz ü kabza ve bana irsâl ü îsâle ve husûs-ı mezkûrun mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 

vâlidem hâzıra-i mezbûre Fatıma hânımı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

mezbûre Fatıma hânım dahi vekâlet-i mezbûreyi kabûl eylediği işbu mahalle şerh 

verildi. 

Hâzır olduğumuz hâlde işbu vekâlet kaydı icrâ olunmuştur.  
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Hatibzâde          

Mühür  

Hatibzâde   

Mühür              

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh           

Mühür           

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh             

Mühür                       

…… 

  Mühür 

 88 

 Numro 46 

Sivas Sancağı dâhilinde Tonos Kazası kurâsından Merkes(?)  karyesi 

ahâlîsinden Osman Koca oğlu Abdullah bin Ali ve zevcesi olup karye-i merkûmede 

sâkine zevâtı Ali Baba Mahallesi ahâlîsinden ve ulemâdan Karayünlüzâde Abdullah 

Efendi bin El-hâc Hasan Efendi Zilkâr Mahallesi ahâlîsinden Sirâc Hasan oğlu Hasan 

Efendi bin Alâeddîn ta‘rîfleriyle mu’arrefe Nene Hâtûn oğlu kerîmesi Kezban bint-i  

Seyyid Mehmed nâm hâtûndan her biri Medine-i Sivas mahkeme-i  şer‘iyyesinde 

ma‘kud-u meclis-i  şer ‘-i şerîf-i enverde Ferhadbostânı Mahallesi ahâlîsinden Şükrü 

oğlu İsmail Efendi bin Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

mevrûsumuz olup fî 7 Temmuz 311 tarihinde katîlen vefât eden Sivas’ın Hacı 

Mehmed Mahallesi’nde müteehhilen (----) Efendinin ibn-iü’l mezbûr Abdullah 

Efendi’nin hayâtında mâlı olup bizimle diğer vârisine mevrûs olan terekesine ve 

âherden (----) eden emvâl ve emlâkdan hisse-i  irsiyyesine ve kendisinin yedinden 

bâ-tapu müstakillen mutasarrıf olduğu ma‘lûme’l-hudûd ve (----) arâzîsi müstakillen 

bize intikâl edüb mezkûr tarlalara vâzı‘ü’l-yed olanlardan hisse-i irsiyye ve 

hukukumuzu âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtıyla  bidâyeten ve  istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve iâdeten taleb ü 

da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât 
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ve levâyih takdîmine ve her nev’ kararlar talebine ve ikame-i şühûd  ve istimâ’na ve 

tahlîf ü tahallüfe ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve redd-i a’zâya ve sâdır 

olacak i‘lâmâtı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve keşf talebine 

ve teblîg ü tebellüga ve lede’l-îcâb salâhiyet-i meşrûha dâiresinde tarafından âheri 

tevkîl ü azle ve ahz ü kabza ve bize irsâl ü îsâle ve mezkûr tarlaları semeni 

misilleriyle bi’l-müzâyede tâlibine bey ‘a ve me’mûru huzûrunda muâmelât-ı 

ferâğıyyesini icrâya ve i‘tâ sında ve’l-hâsıl  usûl-i  muhâkemât-ı şer‘iyye ve 

nizâmiyye ve hukûkiyye ve cezâiyye ve ticâriyyenin müteallik eylediği kavânîn-i 

mevcûdenin ahkâmını icrâya me’zûn sulh u ibrâya ve tefrîk ü taksîme ve bunların 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine icrâya me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan mûmâ-ileyh İsmail Efendi’yi vekîl nâsb u 

ta‘yîn eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh      

Mühür                            

Müvekkile-i mezbûre           

Mühür 

…………….. 

Mühür 

Mezbûrân Kezban hâtûnun işbu meclis-i şer‘i şerîf-i enverde zâtını ta‘rîf  

eylediğimizi müvekkilân-ı  mezbûrân Kezban ve Abdullah işbu mahâlde isimleri 

tahtına parmak basdıklarını tasdîk ederiz.      

Fî 3 // 

Mu‘arrif-i mezbûr     

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh 

Numro 47 

İlbeyli Nâhiyesi kurâsından Yaramış karyesi sâkinlerinden Çerâğ oğlu 

Mustafa bin Abdullah meclis’i şer ‘de Şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Dayızâde İsmail Ağa bin Ömer mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla karye-i merkûmeden müstecâb oğlu Ali’nin benden başlık nâmıyla almış 
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olduğu iki yüz guruş ile beş aded koyun ve bir re’s öküz hakkında merkûmla 

mahkeme-i şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd 

ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve ahz ü kabza ve irsâl ü îsâle vehükm-i gıyâbî ve 

vicâhî talebine ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dediklerinde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb 

olundu. 

Fî 3 Rebî’ül-evvel 315 

Mühür 

Vekîl-i mezbûr     

Mühür                          

89 

Numro 48 

Medine-i Sivas mahallâtından Kal’a ardı Mahallesi ahâlîsinden Kasım 

Ağazâde Hafız Kasım Efendi ibn-i Abdulkadir Ağa medine-i merkûme 

mahkemesinde ma ‘kud-u meclis-i şer ‘imizde ve Şemsi Ferrâş Mahallesi ahâlîsinden 

Derviş Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Süleyman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâmla zevcem Mütevellîzâde kerîmesi Aişe Hâtûnun benden iddiâ’ 

eylediği talâk da‘vâsıyla benden bâ-defter iddiâ’ eylediği emvâl ü eşyâ ve altun ve 

sâire hakkında husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi ve hizmet-

i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd eylediği işbu mahalle ketb olundu.  

Fî 3 Rebî’ül-evvel 1315 

Vekîl-i mûmâ-ileyh     

Mühür    

…………..                         

Mühür 
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Ece Mahallesi sâkinelerinden zevâtı mahalle-i merkûme ahâlîsinden Hattatzâde 

İbrahim Efendi ibn-i Bekir Efendi ve Nu’mân oğlu Mehmed bin Hüseyin nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe İlbeyli oğlu kızı Aişe binti Seyyid Mehmed nâm 

hâtûn meclis-i şer‘de mahalle-i merkûme sâkinlerinden Berber oğlu Ahmed Efendi 

bin Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb İlbeyli Nâhiyesi kurâsından 

Kethüdâlı Karyesi ahâlîsinden iken vefât eden Deli Ömer oğlu tekaüd Hacı Mustafa 

benim zevci dâhilim olup bi’l-cümle terekesinden hisse-i irsiyyemi ve mehr ve 

nafaka vesâiremi vâzı‘ü’l-yed olanlardan mahkeme-i şer’iyyede muhâkeme ve 

muhâsama ve taleb ü da‘vâya ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımdan mezbûr Ahmed Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu.    

Fî 315       

Vekîl-i mezbûr 

Mühür  

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Fî 5 // 

Mu‘arrif-i mezbûr        

Mühür       

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh              

Mühür 

Numro 50 

Kethüdâlı Karyesi ahâlîsinden Deli Ömer oğulları Ali ve Abdulkadir ibn-i 

Mustafa nâm kimesneler meclis-i şer‘de Şeyh Çoban Mahallesinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Rami/dayı oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb peder ve mevrûsumuz olup bundan akdem vefât eden Hacı 

Mustafa’nın terekesinden İlbeyli oğlu kızı Aişe’nin bizden da‘vâ etmiş olduğu hisse-i  

irsiyyesîçün mahkeme-i  şer‘iyyede mezbûre ile muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve tahlîf ü tahallüfe ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve bunların mütevakkıf 
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olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 

İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer 

vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr       

Mühür                    

Müvekkil-i merkûm         

Mühür 

……….. 

Mühür  

 

90  

Numro 51 

Kurt Mescidi Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

milleti nisvânından olup zâtı Sarı Şeyh ve Kal’a-i Atîk Mahalleleri sâkinlerinden ve 

her biri Ermeni milletinden Tuhfeciyân Karabet Ağa veled-i Ohâns ve Seraydar oğlu 

Kigork veled-i Melkon nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Karabacak oğlu 

müteveffâ Ohân’ın sulbî sagîr oğlu Aleksan ve sulbiyye-i sagîre kızı Elmûne’nin 

vakt-i rüşd-ü sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına Sivas Mahkeme-i   

şer‘iyyesinden mu’tî fî 29 Muharrem 315 tarihli vesâyet hücceti mûcebince vasîleri 

vâlideleri Camköş oğlu kızı Ogayir(?)  bint-i  Karabet nâm hâtûn meclis-i şer‘de 

Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i müşârün-ileyhânın Protestan 

Milleti’nden Seraydaryan Kaspar Ağa veled-i Melkon mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb vasîleri olduğum oğullarım sagîrân-ı merkûman Aleksan ve 

İlmune’nin pederleri olup bundan akdem vefât eden Ohân’ın terekesinde vâzı‘ü’l-yed    

olanlardan ve zimem-i nâsda olan hukukundan ve ashâbından sagîrân-ı mezbûrânın 

hisse-i  irsiyyelerini âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve 

istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü 

tahallüfe ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve redd-i a’zâya ve sâdır olacak 
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i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve keşf talebine ve teblîg u 

tebellüga ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre 

ta‘yînin ve azline ve ahz ü kabza ve bize irsâl ü îsâle ve her nev’ karar ve keşifler 

talebine ve tarafından salâhiyyet-i meşrûha dâiresinde âheri tevkîl ü azle ve teblîg ü 

tebellüga ve tedkîk ü hatt u hâteme ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan bil-vesâye Kaspar Ağa’yı 

vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl 

eylediği ketb olundu. 

Fî 8 Rebî’ül-evvel 315    

Vekîl-i mezbûr               

Mühür 

Müvekkile-i mezbûre                   

Camköş oğlu kızı Ogayir(?)  bint-i Karabet 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Muarrif                                              

Seraydaryan  Kigork Ağa  

Muarrif  

Tuhfeciyân Karabet Ağa 

            Numro 52 

            Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden Alay Emîni oğlu Hamdi Efendi ibn-i 

İsmail Efendi meclis-i şer‘de mahallât-ı merkûmeden Çaputzâde Hafız Abdulkadir 

Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Paşa Bostânı 

Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Taşcı 

oğlu Melkon veled-i Karabet üç yüz on senesi a’şâr bedelinden bâ-sened matlûbum 

olan mebâliğdan gayr-i ez-teslîmât iki bin altı yüz altmış guruşu âid olduğu 

mahkemede bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten taleb ü da‘vâ ve ahz ü 

kabza ve husûmet ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine ve her nev’ kararlar talebine ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve 
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ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine 

ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve redd-i a’zâ 

ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve’l-hâsıl  husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsinde hukukumun muhâfazası zımnında muhâkemenin son derecesine kadar  

kavânîn-i mevcûdenin ahkâmını tamâmıyla icrâya me’zûn olmak ve bu bâbda lâzım 

gelen zarar u ziyânımı de’avâtın üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile tarafımdan mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti mezkûre  kabûl ve ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Fî 8 Rebî’ül-evvel 315                       

Müvekkil-i merkûm  

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

İmza 

            91 

            Numro 53 

            Kösedere-i Zimmî Mahallesi ahâlîsinden ve Peşkir Ağazâde Mustafa Efendi 

ibn-i Sa’îd nâm kimesne meclis-i şer‘de Zilkâr Mahallesi sâkinlerinden Hacı Ali oğlu 

Osman bin Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb zevcem Rukiyye’nin 

benden iddiâ’ etmiş olduğu talâk ve mehr ve nafaka ve sâire da‘vâsı hakkında 

mezbûre ile mahkeme-i şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve (----) ve tahlîf ü tahallüfe ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mezbûr Osman Ağa’yı 

vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl 

eylediği ketb olundu. 

Fî 8 Rebî’ül-evvel 315                       

Mühür  

Vekîl-i mezbûr   

Mühür 
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            Numro 54  

Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden Mescidli oğlu İbrahim bin Receb nâm 

kimesne meclis-i şer‘de mahallât-ı merkûmeden Hacı Mehmed 

Mahallesisâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden merkûmeden Çaputzâde Hafız 

Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

taht-ı nikâhımda olup el-yevm Sarı Şeyh Mahallesi ahâlîsinden Sivaslı oğlu kaim 

pederim Mustafa Ağa hânesinden sâkine zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâm Emine 

binti’l-mezbûr Mustafa nâm hâtûn hukuk-i zevciyye ve tâ’at ü inkıyâd etmediği gibi 

esnâ-yı muhâkemede(?)  ibrâz olunacak defterin nâtıka olduğu gibi birtakım emvâl ü 

eşyâlarını hândan toplayıp pederi hânesine getirerek tarafıma teslîmden imtinâ’ 

eylediğinden eşyâ-yı mezkûrelerle hukuk-i zevciyyete itâat ve inkıyâd-ı mezbûreden 

taleb ü da‘vâya ve ahz ü kabza ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl 

husûs-u mezkûr hakkında muhâkemenin son derecesine kadar tedâbîr-i şer‘iyye ve 

nizâmiyyenin icrâsında re’yiyle amel etmek üzere tarafımdan vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan merkûm Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği 

ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh        

İmza  

(?) 

Mühür 

            Numro 55 

            Veled Bey Mahallesi sâkinelerinden zevâtı mahalle-i mezbûre sâkinlerinden 

Arefezâde Debbağ Hüseyin Efendi bin İbrahim ve Çakmak oğlu Nuri Ağa bin 

Abdulkadir tarîfleriyle mu’arrefe Hatib oğlu kerîmesi Rakîbe bint-i Hasan meclis-i 

şer‘de mahalle-i mezbûre sâkinlerinden pederi Hatîb oğlu Hasan bin Osman 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla zevc-i sâbıkım Peşkirci oğlu Mustafa ile 

ve de talâk ve mehr-i müeccel olmakla vaz‘-ı haml edinceye kadar infâk hakkında 

mahkeme-i şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve tahlîf ü tahallüfe 

ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 
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vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan Hasan Ağa’yı vekîl nâsb 

u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb 

olundu. Fî 21// 

Vekîl-i mezbûr 

Mühür                           

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimiz gibi işbu mahâlde imzâ altına parmak 

bastığını tasdîk ederiz.   Fî 10 //    

Muarrif      

Muarrif 

92 

Numro 56 

Sivas’ın Gökçe Bostan Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Şahinyan Ohân Efendi veled-i Karabet meclis-i şer‘de ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâmla Sivas Vilâyeti mülhakatından Tokad ve Amasya ve bunlara 

mülhak bi’l-cümle kaza ve kurâ ahâlîlerinden ma ‘lûme’l-esâmî kesân zimmetlerinde 

camuş ve öküz esmânından bâ-sened ve bâ-defter bi’l-cümle alacak haklarımı îfâdan 

imtinâ’ eden kesân aleyhlerinde merci’-i âidelerine mürâcaat ederek leh ve 

aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek da‘vâlarda müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı 

sâlis sıfâtlarıyla Sancak ve kaza-i mezbûr mahkeme-i  şer‘iyye ve nizâmiyyelerinde 

bidâyeten ve istînâfen ve ticâreten muhâkeme ve muhâsama ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve i‘tirâz alel-

hükm ve iâde-i muhâkemeye ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve 

teblîg ü tebellüga ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve istihsâl idilecek 

mebâliğin ahz ü kabzına ve makbûzunu irsâl ü îsâle ve hacz vaz‘u fekkine ve’l-hâsıl  

husûsât-ı mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan tahsildârın olup Sivas’ın Oğlan Çavuş 

Mahallesi sâkinlerinden iken hâlâ kazâ-i mezbûrlarda bulunan Lezkizâde Mehmed 

Efendi’yi kabûlüne mevkufe vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

vâkı’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

İşbu takrîr vekâlet huzûrunda ahz olunmuştur. Fî 28 Temmuz 313 
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A’zâ               

Mühür  

A’zâ    

Mühür  

A’zâ  

Mühür  

İstid’â  A’zâsı 

İmza 

Numro 57 

            Fi’l-asl Sivas Sancağı dâhilinde Hafik Kazası kurâsından Gerne Karyesi 

mütemekkinelerinden olup el-yevm Sivas’ın Hacı Mehmed Mahallesi’nde sâkine 

zevâtı mahalle-i merkûmeden Kara Mahmud oğlu Hacı Mehmed Ağa bin Mahmud 

ve Benlizâde Mustafa bin El-hâc Mehmed ta‘rîfleriyle mu’arrefe Kel Ali oğlu kızı 

Şerîfe bint-i Ömer nâm hâtûn Sivas Vilâyeti İstînâf hukuk mahkemesine mahsûs 

odada akd olunan meclis-i şer‘i şerîf-i enverde mârü’l-beyân Hacı Mehmed 

Mahallesi ahâlîsinden kâinpederi Molla Mehmed oğlu Hâlil Ağa bin Abdulkadir 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla sâlifü’z-zikr yine karyesi sâkinlerinden 

olup bundan akdem vefât eden zevcim ve mûrisim Haydar oğlu Ahmed’in bi’l-cümle 

terekesine mahâllince vâzı‘ü’l-yed olanlardan hisse-i irsiyyemi âid olduğu kazâ-i 

mezkûr mahkeme-i şer‘iyye ve nizâmiyyesinde bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen 

ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla taleb ü da‘vâ ve 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü 

tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine 

ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve hükm-i gıyâbî 

ve her nev’ karar keşf talebine ve ahz ü kabzına ve bana irsâl ü îsâle ve lede’l-hâce 

salâhiyet-i meşrûha dâiresinde tarafından âheri tevkîl ü azle ve bunların mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 

kâinpederim Hâlil Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 
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Fî 13 Rebî’ül-evvel 315                   

Müvekkile-i mezbûre      

Mühür 

Vekîl-i merkûm 

Mühür 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Muarrif                                              

Muarrif  

93 

Numro 58 

            Fi’l-asl Sivas Sancağı dâhilinde Gürün Kazası mahallâtından Şugul bâlâ 

Mahallesi mütemekkinelerinden olup el-yevm Sivas’ın Örtülüpınar Mahallesi’nde 

sâkine zevâtı Hoca İmam ve Çavuşbaşı Mahalleleri sâkinlerinden ve her biri teb‘a-i  

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Asar oğlu Öskehân veled-i ohâns ve 

Haçadur oğlu Bagos veled-i Hacik veled-i Ohâns nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle   

mu’arrefeolup bundan akdem Medine-i  mezkûrede fevt olan Hempusir(?)  oğlu 

Karabet’in sulbî sagîr oğlu Manuk ve sulbiyye-i sagîre kızları Nonoş(?)  ve 

Saykenuş(?) (?)  ve Vartanuş(?) ’dan her birinin vakt-i rüşd-i sedâdlarına değin mâl 

mevrûslarını ahz ü kabza ve hıfza ve tesviye-i umûrlarına kasaba-i mezkûre 

mahkeme-i   şer‘iyyesinden mu’tî Fî 9 Rebî’ül-âhir 1314 tarihiyle müverrih ve nâibi 

Ahmed Şükrü Efendi mühriyle memhûr ve mahtûm bir kıt’a vesâyet hücceti nâtık 

olduğu üzere ceddeleri Boyacı oğlu kızı Marta(?)  bint –i Akob nâm hâtûn (----)  bi’l-

asâle (----)  ber-vech-i muharrer vesâyeti hasebiyle bi’l-vesâye meclis-i şer‘de Hacı 

Mehmed Mahallesi ahâlîsinden (----) Osman Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla oğlum müteveffâ-yı  merkûm Karabet’in bi’l-cümle (----) olan 

hukukumdan ashâbından gerek semen-i hissemi gerek vasîleri olduğum sagîr-i 

mezbûrenin (----) taleb ü da‘vâya ve leh ve aleyhimize ikame edilmiş ve idilecek 

kâffe-i deâvîde husûmet ve redd-i cevâba müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis 

sıfâtıyla âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen ve 
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temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen muhâkeme muhâsama  ve ikame-i şühûd  ve 

istimâ’na tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga  ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve 

levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve her nev’ karar ve 

keşf talebine ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ta‘yînine ve hacz vaz‘u fekkine ve ahz ü 

kabza ve bana irsâl ü îsâle ve sulh u ibrâya ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan bi’l-esâle ve 

bi’l-vesâye mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol 

dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

315                  

Mühür            

Vekîl-i mûmâ-ileyh            

Mühür 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Muarrif                                              

Haçadur oğlu Bagos  

İmza 

Muarrif  

Asar oğlu Öskehân 

İmza 

 

            94 

            Numro 59 

            Yıldızeli Kazası kurâsından Direkli karyesi sâkinlerinden zevâtıkarye-i 

merkûme ahâlîsinden Murtaza oğlu Mehmed Kethüdâ ibn-i Süleyman ibn-i 

Abdulkadir ve Sagîr Ömerzâde Mehmed Efendi ibn-i Hâlil Ağa ibn-i (  )  nâm 

kimesne ta‘rîfleriyle mu’arrefe Çoban Osman oğlu kızı ve Murtaza oğlu Süleyman 

zevcesi Aişe bint-i Osman nâm hâtûn ile karye-i merkûme ahâlîsinden mezbûrenin 

Murtaza Kethüdâ ibn-i Süleyman ibn-i Abdulkadir bin Süleyman nâm kimesneden 
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her biri Medine-i Sivas mahkeme-i şer‘iyyesinden ma‘kud-u meclis-i şer‘imizde 

Sivas’ın Hamam Ardı Mahallesi ahâlîsinden ve Sagîr Ömerzâde ve Hazîne vekîli 

Mehmed Kamil Efendi ibn-i Es-seyyid El-hâc Ömer Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâmla karye-i merkûme ahâlîsinden Hatib oğlu Mehmed bin Mahmud 

Abdulgani Efendi her biri cebren fi’l-i şenî’-i zinâ icrâsına cür’et ve tasaddî 

etmelerinden dolayı ferrâşımızdan hâsıl altı aylık bir oğlan çocuğu ıskat-ı cenîn ve 

vuku’u da‘vâsından nâşî merkûmanın Sivas istînâf mahkeme-i cezâiyyesinden 

mahkememiz der-dest icrâ olmasından husûs-i mezkûrun mahkeme-i mezbûrda 

cihet-i cezâ’iyyesini ve Sivas mahkeme-i cezâ’iyyesinde mezbûr çocuğun rü’yet-i 

şerhini bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen merkûmandan taleb ü da‘vâya ve şühûd 

ikamesine ve kendi imzâsıyla lâyiha ve istid’â takdîmine ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ 

ani’l-hükkâma ve teblîg ü tebellüga  ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve her nev’ karar istihsâline husûsât-ı mezkûrâtın 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımızdan mûmâ-ileyh Kamil Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde 

Kamil Efendi dahi vekâleti mezkûrları  kabûl ve hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî 

edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmekliğin vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

İşbu vekâlet ma’rifetimle icrâ olunmuştur.           

Vekîl-i mûmâ-ileyh    

Mühür 

Müvekkil-i mezbûr Süleyman 

Mühür 

Mezbûre Aişe hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli tasdîk 

eyledik. 

Fî 14 RA 1315 

Muarrif Mahmud Efendi      

Mu‘arrif-i mezbûr Mehmed Kethüdâ 
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Numro 60 

Sivas’ın Üryani Zimmî Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i  Devlet-i Aliyye’nin 

Rum Milleti’nden Foti Oğlu Bodosi veled-i Foti nâm şâhıs meclis-i şer‘de Medine-i  

mezbûre mahallâtından Pazar Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i  devlet-i müşârün-

ileyhânın Ermeni Milleti’nden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç Efendi 

veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Sivas mahkeme-i   

şer‘iyye ve nizâmiyyesinde leh ve aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek bi’l-cümle 

deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâiyye haklarında müddeî ve 

müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve 

vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba 

ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame ve istimâ’na 

ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline 

ve istihsâl olunacak i‘lâmât ahkâmının icrâsını talebe hacz vaz‘u fekkine ve’l-hâsıl  

bi’l-cümle husûsâtın müteferri’ olduğu umûrun küllîsini îfâ ve icrâya me’zûn olmak 

ve kendi re’yiyle amel etmek üzere tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile mezbûr Mıgırdıç Efendi’ yi  vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 16 Rebî’ül-evvel sene 315                   

Müvekkil-i merkûm Bodosi                          

İmza   

Vekîl-i merkûm 

Mıgırdıç 

İmza 

95 

Numro 61 

Sivas’ın Köhne Civan Mahallesi ahâlîsinden Odabaşı oğlu Nişân veled-i 

Mardiros nâm şâhıs meclis-i şer‘de Cedîd-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i  

devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i  merkûmesinden ve da‘vâ vekîllerinden Nerses 

veled-i Öskehân mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb Sivas mahkeme-i   
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şer‘iyye ve nizâmiyyesinde leh ve aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek bi’l-cümle 

deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâiyye haklarında müddeî ve 

müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve 

vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba 

ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame ve istimâ’na 

ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline 

ve ahz ü kabza ve istihsâl olunacak i‘lâmât ahkâmının icrâsını talebe hacz ve fekkine 

ve’l-hâsıl  bi’l-cümle husûsâtın müteferri’ olduğu umûrun küllîsini îfâ ve icrâya 

me’zûn olmak ve kendi re’yiyle amel etmek üzere tarafımdan vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mezbûr Nerses Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

1315  

İmza  

Vekîl-i merkûm 

Yetimyan Nerses 

            Numro 62 

            Gökçe Bostan Mahallesi sâkinlerinden ve Ermeni Milleti’nden Şahinyan 

Ohân Efendi veled-i Karabet nâm şâhıs Sivas Vilâyet-i Celîlesi İstînâf Hukuk 

mahkemesi’ne mahsûs odada akdolunan meclis-i şer‘i hatîr-i lâzımu’t-tevfîrde Kal’a-

i Atîk Mahallesi sâkinlerinden ve Hamîdiyye Alayı mülâzımlarından Eşref Ağazâde 

rif’atlü Laçin Bahri(?)  Efendi bin Ahmed Eşref mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla Ankara Vilâyet-i Celîlesi’yle Kengırı Sancağı ve Sungurlu Kazası’nda ve 

işbu mezkûr Ankara Vilâyeti dâhilinde kâin diğer kazalara tâbi‘ bi’l-cümle bazı kurâ 

ahâlîsinden ma ‘lûme’l-esâmî kimesneler zimmetlerinde Camuş esmânından bâ-

sened ve bâ-defter bi’l-cümle matlûbâtımı ashâbından bi’t-taleb edâsından imtinâ’ 

eylediklerini merci’-i ve mehâkim-i  âidesine mürâcaatla taleb ü da‘vâya ve eşhâs 

taraflarından aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek da‘vâlarda husûmet ve redd-i 

cevâba müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis sıfâtıyla mezkûr Vilâyet ve Sancak 

ve Kazalar mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyesinde bidâyeten ve istînâfen ve ticâreten 

ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme muhâsama ve redd-i cevâba 

ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 
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tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a 

ve ahz ü kabza ve makbûzunu bana irsâl ü îsâle ve hacz vaz‘u fekkine bunların 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini icrâya me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Laçin Efendi’yi bi’l-asâle ve bi’l-vesâye 

mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. Fî 315 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

İşbu takrîr-i vekâlet huzûrumuzda ahz u tescîl olundu. 

A’zâ                      

İmza  

A’zâ  

İmza   

A’zâ       

İmza  

A’zâ  

İmza 

An  a’zâ-i Mehâkim-i  İstînâf 

96  

Numro 63 

Gökmedrese Mahallesi sâkinlerinden zevâtı Şeyh Çoban Mahallesi 

sâkinlerinden Çallılı oğulları Mustafa ve Ali ibn-i Ömer nâm kimesneler ta‘rîfleriyle 

mu’arrefe Köse oğlu kızı Fatıma bint-i  Osman nâm hâtûn meclis-i şer‘de pederi 

mahalle-i merkûme sâkinlerinden Köse oğlu Osman bin Ömer mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edüb zevc-i sâbıkım Demirci oğlu İbrahim beni tatlîk etmekle 

talâk ve mehir ve nafaka ve eşyâmı merkûmeden mahkeme-i   şer‘iyyede muhâkeme 

ve muhâsama ve taleb ü da‘vâya ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe 

ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine Pederim mezbûr Osman’ı vekâlet-i 
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âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu.  

Fî 315 

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

Mezbûre Köse oğlu kızı Fâtıma bint-i Osman olduğunu ta‘rîf  eylediğimizi ve işbu 

mahalle parmak bastığını tasdîkan işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Fî 17 // 

Muarrif  

Çallılı oğlu           

Muarrif 

Çallılı oğlu 

Mühür 

             Numro 64  

             Hoca İmam Mahallesi eşrâfından Hâfız Efendizâde Abdülvehhab Efendi bin 

Hafız Veliyüddin Efendi Merkez Vilâyet İstînâf Mahkemesi’ne mahsûs odada akd 

olunan meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Üryani Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Na’lband oğlu Agob veled-i Kigork mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Sivas Sancağı dâhilinde Hafik Kazası kurâsından 

Başıbüyük karyesinde vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf yedi kıt’a herk ve on bir kıt’a 

harîs tarlalarla diğer beş kıt’a tarla ve ma’a müştemilât oda ve bir aded harman ve bir 

kıt’a ve sâirlerinden îcârları olan kırk kile hınta ve kırk kile şa’îr ki cem’an seksen 

kile hınta ve zahîreyi ve zarar u ziyân da‘vâsını ve kanûnen lâzım gelen 

matlûbâtımızı ve mezkûr beş kıt’a tarlayla mezkûr hâne ve bahçe ve harmanın beş 

kile hınta ve iki araba îcârını ve müddet-i îcâriyyesi münkazîyye olduğu cihetle 

müste’cirînin müdâhalesinin men’ini bulunan müdâhale edenlerden âid olduğu kaza-i 

mezkûr ve medine-i mezbûre mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyesinde bidâyeten ve 

istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na tahlîf ü tahallüfe ve kendi 
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imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya 

vaz‘a ve her nev’ karar ve keşf ve hükm taleb ve istihsâline ve hacz vaz‘u fekkine ve 

protesto keşîdesine(?) ve tedkîk ü hatt u hâteme ve protesto keşîdesine(?)  ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka ile 

tarafımızdan merkûm Agob Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu.  

Fî 19 Rebî’ül-evvel 315 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh  

İşbu vekâlet takrîri huzûrumuzda ketb olunmuştur. 

Fî 19 Rebî’ül-evvel 315 

Karye-i merkûme ahâlîsinden Abaza oğlu Derviş Ömer ve Karagöz oğlu (----)  

ve oğlu Ali ve Mecid(?) İbrahim’in birâderi Abdullah ve Gebeş oğlu Osman Kethüdâ 

ve merkûm Osman Kethüdâ oğlu Mehmed Çavuş ve yine merkûm Abaza oğlu 

Derviş (----)  

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

İmza  

97 

Numro 65 

Hamam Ardı Mahallesi eşrâfından Külhaşzâde Mustafa Ağa ve li-ebeveyn er-

karındaşları Hamîdiyye Alayı Kol Ağalarından rif’atlü Zekeriyya Bey ve li-ebeveyn 

diğer er-karındaşları Rahmi Efendi benû sadedin Efendi’den her biri meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde Pazar Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç 

Efendi veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Sivas mehâkim-i 

şer‘iyye ve nizâmiyyesinin her kangı dâire ve derecesinde olur ise olsun leh ve 

aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve 

cezâiyye ve ticâriyye haklarında müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz 

alel-gayr  sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve 

iâdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba  ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame  ve istimâ’na ve her nev’ karar talebine ve 
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tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve umûr-i cezâiyyemiz vuku’unda dahi (----)  

muhâkemât-ı cezâiyyenin müddeî şâhıs ve maznûnlara verdiği salâhiyetin kâffesinin 

isti’mâl ve icrâsına ve sâdır olacak i‘lâmâtın ahkâmını tenfîze ve hacz vaz‘u fekkine 

ve’l-hâsıl  bi’l-cümle husûsâtımızın mütevakkıf ve müteferri’olduğu umûrun küllîsini 

îfâ ve icrâya me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımızdan Mıgırdıç Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimizde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Fi 315    

Müvekkil-i mûmâ-ileyh     

İmza 

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Mühür  

 

            Numro 66 

            Temürcülerardı Mahallesi sâkinlerinden zevâtı mahalle-i merkûmeden Mikail 

oğlu Abdurrahman bin Ömer ve Şems-i Ferrâş Mahallesi’nden Hurdacı oğlu Bekir 

bin Mustafa nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe Hacı Veli oğlu kerîmesi hâmîde 

bint-i Süleyman nâm hâtûn ile damadı (----)  Ağa bin Mustafa’dan her biri meclis-i 

şer‘de Bahtiyar Bostânı Mahallesi ahâlîsinden da‘vâ vekîllerinden Benlizâde Ali 

Efendi bin (----) ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Sivas Vilâyet-i Celîlesiyle vilâyet-i 

mezkûre dâhilinde Tokad Sancağı ve Yıldızeli Kazasında (----) arâzîmize müdâhale 

ve vâzı‘ü’l-yed olanlardan ve zimem-i nâsda olan hukukumuzu ashâbından ve leh ve 

aleyhimizde açılmış ve açılacak (----) deâvîde îcâb edenlerden âid ve râci’ olduğu 

mehâkim-i şer‘iyye nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve 

vicâhen ve gıyâben müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr 

sıfâtlarıyla taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve şühûd ve 

ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga  ve ahz ü kabza ve bize 

irsâl ü îsâle ve sulh u ibrâya ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve rü’yet-i 

muhâsebeye ve hacz vaz‘u fekkine ve zarar u ziyân da‘vâsına ve redd-i a’zâya ve her 

nev’ karar ve hükm ve keşf talebine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

lede’l-iktizâ salâhiyyet-i meşrûha dâiresinde her ikimiz tarafından âheri tevkîl ü azle 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka ile 
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tarafımızdan mûmâ-ileyh Ali Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol 

dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu.  Fî 315 

Vekîl-i mûmâ-ileyh     

Mühür  

Müvekkil-i mezbûr 

Mühür 

            Mezbûre Hamîde hâtûnun zâtını ta‘rîf  eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli 

temhîr eyledik. 

Fî 20 // 

Muarrif                

Mühür                 

Muarrif 

Mühür 

            98 

            Numro 67 

Veled Bey Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Keşiş oğlu 

Kalut nâm şahsın sulbî sagîr oğlu Misyân’ın tesviye emrine Sivas mahkeme-i   

şer‘iyyesinden mu’tî fî 12 Rebî’ül-evvel 312 tarihli vesâyet hücceti mûcebince sagîr-

i mezbûrun vâlidesi ve vasîsi zevâtı Örtülüpınar Mahallesi’nden ve Ermeni 

Milleti’nden ve Rebâb oğlu Akob ve Eravak ve Cedîd-i Kebîr Mahallesi 

sâkinlerinden ve teb‘a-i  Devlet-i Aliyye’nin Protestan Milleti’nden Seraydaryan 

Kaspar Efendi veled-i Melkon ta‘rîfleriyle   mu’arrefeKassab oğlu Terzi Sürpük bint-

i  Simon nâm hâtûn (----) bi’l-esâle ve bi’l-vesâye ve ber-vech-i muharrer sagîr oğlu 

Misyâ tarafından bi’l-vesâye meclis-i  şer ‘-i şerîfde teb‘a-i  devlet-i müşârün-

ileyhânın Ermeni milleti nisvânından ve zâtları muarrifân-ı mezbûrân Kaspar ve 

Akob Ağalar ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Keşiş oğlu kızları Zümrüd(?)  ve Yakut(?)  

bint-i Kalut nâm hâtûnlar hâzır oldukları (----) mârü’l-beyân Veled Bey 

Mahallesi’nden Keşiş oğlu Asîl ve vasî-i mezbûre Sürpük hâtûnun sadr-ı kebîr oğlu 

Kapril ve ibn-i’l müteveffâ Kalut mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla zevcim 
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ve mevrûsumuz müteveffâ-yı  mezbûr Kalut Ağa’nın bi’l-cümle terekesine vâzı‘ü’l-

yed olanlardan ve zimem-i nâsda olan hukukunu ashâbından her birimiz hisse-i  

irsiyyelerini taleb ü da‘vâya ve leh ve aleyhimizde ikame olunmuş ve olunacak 

kâffe-i deâvîde lâzım gelenlerle âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede 

bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen müddeî ve müddeâ aleyh 

sıfâtıyla ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na 

ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve ahz ü kabza ve makbûzunu bize irsâl ü 

îsâle ve vasîsi olduğum sagîr-i mezbûrun hisse ve hukukunu haric olarak yalnız 

benimle hâzırân -ı mezbûretân için sulh u ibrâya ve ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve mümeyyiz ve 

ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve redd-i imzâya ve hacz vaz‘u fekkine ve protesto 

keşîdesine ve her nev’ karar ve hükm ve keşfler talebine ve lede’l-iktizâ salâhiyyet-i 

meşrûha dâiresinde tarafımızdan âheri tevkîl ü azle ve i‘tirâz alel-hükmi ve’l-gayra 

ve hükm-i gıyâbî talebine ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i 

âmme-i mutlaka ile tarafımızdan bi’l-esâle ve bi’l-vesâye (*)  mezbûr Kapril Ağa’yı 

vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dedikde makarra-i asîl vasî-i mezbûre Sürpük hâtûnun 

sâdıra olan bi’l-cümle takrîrimizi beni vekîl ve hâzırân-ı mezbûretân Kapril ve 

Zümrüd(?)  ve Yakut(?)  hâtûnlardan her biri şifâhen tasdîk ve vicâhen tahkik ve 

kabûl eyledikleri işbu mahalle şerh verildi.  

Fî 21Rebî’ül-evvel sene (1) 315 

Makarra(?)  ve Müvekkile-i mezbûre Sürpük 

Vekîl-i mezbûr Kapril    

Hâzıre-i mezbûre      

Hâzıre-i mezbûre 

Makarra-i asîl ve vasî-i mezbûre Sürpük hâtûn ile hâzırân-ı mezbûretân ve 

Zümrüd(?)  ve Yakut(?)  hâtûnların zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi ve işbu mahalle şerh 

verdiğimizi tasdîkan işbu mahâlli imzâ eyledik. 

Fî 21 // 

Muarrif Akob      

İmza  
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Muarrif Kaspar 

İmza 

Yazılmayan mezbûrât Sürpük ve Yakut(?)  ve Zümrüd(?) ’ün emirleriyle imzâ 

eyleriz. 

Fî 21 Rebî’ül-evvel 315 

………… 

İmza                         

İmza 

            99 

            Numro 68 

            Gökmedrese Mahallesi sâkinlerinden zevâtı Kal’a Ardı Mahallesi ahâlîsinden 

Veli Hacı oğlu Mustafa bin Hacı Hâlil ve Ahmed oğlu Ali bin Ahmed bin Mustafa 

nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe İmam oğlu kerîmesi Emine bint-i Hasan nâm 

hâtûn meclis-i şer‘de Şeyh Çoban Mahallesi’nden ve da‘vâ vekîllerinden Dayızâde 

İsmail Ağa bin Ömer Ağa mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla zevcim olup 

bundan akdem vefât eden Topal Ali oğlu Hasan ve (----) vefât eden eden oğlum 

Ali’den her birinin ber-vech-i münâsha dâhil-i kassâm ve hâric-i ez-kassâm bi’l-

cümle terekesine vâzı‘ü’l-yed olan müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hasan’ın li-ebeveyn 

er-karındaşından hisse-i irsiyyemizi mahkeme-i şer‘iyyede taleb ü da‘vâ ve ikame-i  

şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga  ve sulh u ibrâya ve ahz 

ü kabza ve makbûzunu bana irsâl ü îsâle bunların mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mezbûr İsmail Ağa’yı vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği 

ketb olundu.   

………..  

İmza  

Vekîl-i mezbûr 

İmza 
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             Mezbûre Emine hâtûn olduğunu ta‘rîf eylediğimizi tasdîkan işbu mahâlli 

temhîr eyledik. 

Fî 21 // 

Muarrif   

Ahmed oğlu Ali  

Muarrif  

Veli Hacı oğlu Mustafa 

Mezbûre işbu mahalle parmak bastığını tasdîk ederiz. Fî 21 // 

Ahmed oğlu  

Veli Hacı oğlu 

            Numro 69 

            Sivas Sancağı dâhilinde Hafik Kazası kurâsından Kesrik Karyesi 

sâkinlerinden zevâtı Şems-i Ferrâş ve Abdülkerîm Mahalleleri ahâlîsinden Veli Hacı 

oğlu Hâlil bin Ahmed ve Türkmen oğlu Mehmed bin Hasan nâm kimesneler 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe Kara Bayrakdar oğlu Hasan bin Mustafa nâm kimesne meclis-i 

şer‘de karye-i merkûme sâkinlerinden olup Sivas’ın Temürcülerardı Mahallesi’nde 

müsâfereten sâkinler ve zevâtları muarrifân-ı mezbûrân Hâlil ve Ahmed Ağalar 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler mezbûr Hasan’ın li-ebeveyn kız karındaşları Karabayrakdar 

oğlu kızları Gülizar ve Emine ve Aşkar ve Bası bint-i  Hüseyin nâm hâtûnlar hâzır 

oldukları hâlde kazâ-i mezkûr dâhilinde Virancık Karyesi ahâlîsinden Kalender oğlu 

Mehmed Ağa bin Kalender bin Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla 

mârü’l-beyân Kesrik Karyesi toprağında Bektaş Tarlası nâm mahâlde vâki‘ 

ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf derûnunda bir taş deverân eder Orta Değirmeni demekle 

arîf bir bâb-ı esbâbın mevrûsumuz li-ebeveyn er-karındaşım olup bundan evvel sene 

vefât eden Kara bayrakdar oğlu Hüseyin Ağa ile vefâtına mutasarrıf ve nısfına 

Sivas’ın Küçük Minare Mahallesi’nden Duhâncızâdeler ve bundan akdem vefât eden 

Hacı Mustafa Efendi’nin ve bunlardan sonra vefât eden Yusuf Ağa’nın vârisleri ile 

müteveffiyûn-i mezbûrunun li-ebeveyn er-karındaşları Hacı Ağa mutasarrıf olmakla 

mûrisimizin mezkûr değirmende mutasarrıf olduğu nısf hissesi tarih-i vefâtıyla 
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vuku’-i vefâtıyla zevcesi gaibe ani’l-meclis Hâni bint-i  Ali ve kızları hâzırât-ı 

mezbûrât Gülizar ve Emine ve Aşkar ve Bası hâtûnlar ile li-ebeveyn er-karındaşı 

olduğum cihetle bana ve diğer vârislerine mevrûs olduğu hâlde şimdi mezkûr 

değirmenin tamâmını mûmâ-ileyh Hacı Ağa ile müteveffiyûn-i mezbûrunun 

sulbîkebîr oğulları Ömer ve Sabri ve Nuri ve Şevki Efendiler zabt ile mezkûr nısf 

hissede benimle hâzırât-ı mezbûrâttan her birimizin hissemizi teslîm etmediklerinden 

mezkûr değirmendeki hissemize vâzı‘ü’l-yed bulunan mûmâ-ileyh Hacı ve Ömer ve 

Sabri ve Nuri ve Şevki Efendilerle âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye nizâmiyyede 

müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen 

ve iâdeten taleb ü da‘vâ ve ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i 

şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

her nev’ karar ve hükm ve keşf talebine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline 

ve dokuz senelik îcârını salâhiyyet-i meşrûha dâiresinden taleb ü da‘vâya ve hükm-i 

gıyâbî ve talebine ve (S.100)  lede’l-îcâb tarafından salâhiyyet-i meşrûha dâiresinde 

âheri tevkîl ü azle bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile benimle hâzırât-ı mezbûrâttan her birimiz mezbûr 

Mehmed Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dedikde makarr-ı mezbûrun sâdır (----) 

meşrûhunu vekîl (----) Mehmed Ağa ile hâzırât-ı mezbûrâttan her biri vicâhen tasdîk 

ve şifâhen bihakkın kabûl eyledikleri işbu mahalle ketb olundu ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu.   

Fî 23 Rebî’ül-evvel 315 

Vekîl ve makarr-ı merkûm   

Hâcize-i mezbûre Gülizar    

Hâcize-i mezbûre Bası    

Hâcize-i mezbûre  Emine 

Hâcize-i mezbûre Aşkar 

Mezbûran Hasan ve Gülizar ve Bası ve Emine ve Aşkar hâtûnların her birinin 

zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli tasdîkan temhîr eyledik. 

Fî 23 //   
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İmza  

Mu‘arrif-i mezbûr 

İmza   

Mu‘arrif-i mezbûr      

İmza 

            Numro 70 

            Zaviye-i Alibaba Mahallesi sâkinlerinden ve Kürd Mehmed oğlu İbrahim bin 

Mahmud bin İbrahim meclsi-i şer‘de Küçük Minare Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Kavaklızâde Mehmed Efendi bin Mustafa Efendi mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâmla zevcem oup bundan akdem vefât eden Hatice Hâtûnun 

terekesinden benden hisse-i irsiyye iddiâ’ eden müteveffâ-yı mezbûrenin li-ebeveyn 

er-karındaşı oğlu İbrahim ile ve kezâ merkûm İbrahim ile hem-şîreleri Dudu ve 

Sâfiye ve Zelîha ve Emine ve Marziyye hâtûnların iddiâ’ ettikleri iki re’s öküz ve 

araba ve sâire da‘vâsîçün mezbûrun ile mahkeme-i şer‘iyyede muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve 

teblîg ü tebellüga ve sulh u ibrâya ve ahz ü kabza ve makbûzunu bana teslîme 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımızdan mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu.   

Fî 24 Rebî’ül-evvel 315    

Mühür   

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 
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Numro 71 

            Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden İbrahim Beyzâde Çizmeci İsmail Ağa 

bin Mehmed Efendi bin İbrahim nâm kimesne Sivas Vilâyeti İstînâf Mahkemesi’ne 

mahsûs odada ma‘kud-u meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla ve dördüncü Ordu-yu hümâyûna mensûb yirmi birinci Seyyâr Topcu 

Alayının Beşinci Bölüğü Yüzbaşısı olup mütekâiden bundan akdem Erzincan’da 

vefât eden pederim mevrûsumuz Mehmed İbrahim bin Abdullah’ın verâseti 

Erzincan’da sâkine İsmet bint-i Abdullah nâm hânım ve mezbûreden mütevellîd ke-

zâlik Erzincan’da sâkine sulbî kebîr oğlu Kâzım Efendi ile diğer zevcesi olup 

kendisinden mukaddem vefât eden zevcesi Kezban bint-i Ahmed nâm hâtûndan 

mütevellîd sulbî kebîr oğlu olmamla bana münhasır olmakla pederim müteveffâ-yı 

merkûmun terekesine vâzı‘ü’l-yed olanlardan hisse-i irsiyyemi ve zimem-i nâsda 

olan hukukunu ashâbından kezâ hisse-i irsiyyemi âid olanları mahâllince âid olduğu 

mehâkim-i şer‘iyye nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve 

iâdeten taleb ü da‘vâ ve ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i 

şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve sulh u ibrâya ve ahz ü 

kabza ve bana irsâl ü îsâle ve tefrîk ü taksîme ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya 

vaz‘a ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve ve lede’l-îcâb hisse-i  

mevrûsemi (S.101) âhere semen-i misliyle bey‘e bunların mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan kabûlüne 

mevkufe(*) el-hâletü hâzihî Erzincan’da ârâmsâz Ordu-yu hümâyûn-u mezkûra 

mensûb yirmi birinci Seyyar Topcu Alayının beşinci bölüğü efrâdından Hafız 

Abdulkadir Şükrü bin İsmail bin Mehmed’i vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimi mübeyyin 

işbu nahâlli temhîr eyledim. 

(*)  Tarafından âheri tevkîl ü azle me’zûn olmak üzere 

Numro 72 

Zâviye-i Ali Baba Mahallesi sâkinelerinden ve zâtları Gökçebostân Mahallesi 

ahâlîsinden Hacı Veli oğlu Ali bin Sadık bin Ali ve Ali Baba Mahallesi ahâlîsinden 

Korucu oğlu Hüsâm nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Geyik Mahmud ve 

kızları Safiye ve Emine ve Zeliha benât-ı Bekir Şerîf nâm hâtûnlardan her biri 

medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘imizde mahalle-i 
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merkûmeden li-ebeveyn er-karındaşları İbrahim bin mezbûr Bekir Şerîf nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mahalle-i merkûme ahâlîsinden Kürd 

Mahmud oğlu İbrahim bin Mahmud nâm kimesne bizim hâl-i hayâtımızda pederimiz 

müteveffâ Şerîf Ağa’dan mevrûs bin beş yüz guruş kıymetli iki re’s koşu öküzü ve 

bir araba takımını ma’a koşum fuzûlî ve bi-gayr-i hakkın ahz u âhere bey‘ 

ettiklerinden semen olan bin beş yüz guruş merkûmdan mahkeme-i şer‘iyyede taleb ü 

da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve 

tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve sulh u ibrâya ve ahz ü kabza ve makbûzunu 

bana teslîme ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan karındaşımız mezbûr İbrahim’i vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini -kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-

taleb ketb olundu. 

Fî 25 RA 1315  

…………  

İmza  

Müvekkile-i mezbûre      

İmza 

Müvekkile-i mezbûre 

İmza 

              Mezbûrâtın zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi tasdîkan işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr  

Mühür  

Mu‘arrif-i mezbûr 

Mühür 
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102 

Numro 73 

Medine-i Sivas Mahallâtından ve Hoca İmam Mahallesi sâkinlerinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Odabaşı oğlu Kigork veled-i Artin 

medine-i merkûme mahkemesinde odada ma‘kud-u meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

mahallât-ı merkûmeden Pazar Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i müşârün-ileyhânın 

millet-i merkûmesinden ve da‘vâ vekîllerinden işbu bâ’isü’r-rakîm Poladyan 

Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır nâm şâhıs mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla Medine-i  merkûme mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyesinin her kangı dâire 

ve derecesinden olur ise olsun ve leh ve aleyhimde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i 

deâvî-i  şer‘iyye ve hukukiye ve cezâ’iyye ve ticâriyyede müddeî ve müddeâ aleyh 

ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve 

gıyâben ve i‘tirâzen ve i’âdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi 

imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame ve istimâ’na ve her 

nev’ karar talebine ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i 

hibre ta‘yîn ü azline ve hacz vaz‘u fekkine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya 

vaz‘a ve’l-hâsıl  usûl-i  muhâkemât-ı hukukiye ve cezâ’iyyenin müddeî şahsı 

maznûnlara verdiği salâhiyetin kâffesini isti’mâl ü icrâya me’zûn olmak ve kendi 

re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka ile tarafımdan Mıgırdıç 

Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd eylediği 

işbu mahalle ketb olundu. 

Fî 28 Rebî’ül-evvel sene 1315                

Müvekkil-i mûmâ-ileyh Kigork 

Vekîl-i merkûm Mıgırdıç 

Numro 74 

Medine-i Sivas Mahallâtından ve Temürcülerardı Mahallesi ahâlîsinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Sermebıyık oğlu Karabet ve 

mahdûmu Ohân Ağalar medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  (----) 

lâzımu’t-tevkirde mahallât-ı merkûmeden Pazar Mahallesi sâkinlerinden ve devlet-i 
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müşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve da‘vâ vekîllerinden işbu bâ’isü’r-

rakîm Poladyan Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır nâm şâhıs mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâmla medine-i merkûme mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyesinin her 

kangı derece ve dâiresinde olur ise olsun ve leh ve aleyhimde ikame edilmiş ve 

idilecek kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukukiye ve cezâ’iyye ve ticâriyyede müddeî ve 

müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve 

vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve i’âdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame  ve 

istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve her nev’ karar talebine ve teblîg ü tebellüga  ve 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve hacz vaz‘u fekkine ve sâdır olacak 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve umûr-i cezâiyyemizde dahi usûl-i  muhâkemât-ı 

hukukiye ve cezâ’iyyenin müddeî şâhıs ve  maznûnlara verdiği salâhiyetin kâffesini 

isti’mâl ü icrâya me’zûn olmak ve kendi re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan Mıgırdıç  Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi ber-vech-i muharrer kabûl ve 

hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve itizâm eylediği vâki’u’l-

hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Selh-i Rebî’ül-evvel sene 1315  

Müvekkil-i merkûme 

İmza 

103 

Numro 75 

Sivas’ın Ali Baba Mahallesi ahâlîsinden Yüzbaşızâde Hacı Hasan Efendi bin 

Ali Efendi Meclis-i şer‘de Yıldızeli kazası kurâsından Tat Karyesi ahâlîsinden 

mülâzım ve İmam oğulları ve kazâ-i mezkûr kurâsından Çıbık Karyesi ahâlîsinden   

(----) mûmâ-ileyh Hasan Efendi’nin hizmetcisi Mescioğlu zevâtları Ferhad bostânı 

Mahallesi ahâlîsinden ve vergi kalemi ketebesinden Abbas Efendi bin Osman Efendi 

bin Abbas Efendi ve Ali Baba Mahallesi ahâlîsinden Tatar Hasan oğlu Hasan 

Hüseyin bin İbrahim Efendiler ta‘rîfleriyle mu‘arrefler Mustafa ibn-i Bekir ve Nuri 

bin Hacı Ahmed ve Osman bin Ahmed ve Ali bin Hüseyin nâm kimesneler hâzır 

oldukları hâlde Sivas’ın Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 
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Çaputzâde Hâfız Abdulkadir Efendi bin Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla (----) Mahallesinden ve Ermeni Milleti’nden Hayta oğlu Markar ile 

kaza-i mezbûrun Kayalıpınar Karyesi ahâlîsinden Hacı Ali oğlu Bekir Bey benimle 

hâzırûn-i mezbûrundan ve her birimizden da‘vâ eyledikleri zahîre ahz u sirkat 

da‘vâsîçün merkûman ile âid olduğu mehâkim-i nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen 

ve temyîzen ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve gıyâben müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla 

muhâkeme ve muhâsama ve murâfaa ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga  

ve tahlîf ü istihlâfa ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve zarar u ziyân 

da‘vâsına ve her nev’ karar ve hüküm ve keşf talebine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre 

ta‘yîn ü azline ve hacz vaz‘u fekkine ve umûr-i cezâiyyemizde dahi usûl-i  

muhâkemât-ı cezâ’iyyenin müddeî şâhıs ve maznûnlara vermiş olduğu  salâhiyetin 

küllîsini isti’mâl ü icrâya ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’yi 

vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediğinde makarr-ı mezbûr Hacı Hasan Efendi’den bi’l-

cümle sâdır olan takrîrimiz dahi vekîl ve hâzırûn-i mezbûrundan her biri vicâhen 

tasdîk ve şifâhen tahkik eyledikleri işbu mahalle ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr     

Müvekkil-i ve hâzır-ı  mezbûr    

Müvekkil-i ve hâzır-ı  mezbûr    

Müvekkil-i ve hâzır-ı  mezbûr    

Müvekkil-i ve hâzır-ı  mezbûr    

Hâzırûn-i mezbûrunun zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli 

temhîr ve imzâ eyledik. 

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh    

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh     
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104 

Numro 76 

Sivas’ın Oğlan Çavuş Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Eyfik veled-i Ohâns medine-i merkûme mahkemesinde odada 

ma‘kud-u meclis-i şer‘imizde Cedîd-i Kebîr Mahallesi’nden ve teb‘a-i millet-i 

merkûmesinden ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyan Nerses Efendi veled-i Öskehân 

nâm şâhıs mahzarında mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb mehâkim-i  

şer‘iyye ve nizâmiyyenin her kangı dâire ve derecesinde ve her kimler ile olur ise 

olsun leh ve aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve 

hukuk ve cezâiyye ve ticâriyyede müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz 

alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve gıyâben 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine her nev’ kararlar istihsâline şühûd ve ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü 

istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline vaz‘ ve fekk-i  hacze ve sâdır 

olacak i‘lâmâtı mevki‘ i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl  mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini 

îfâya ve re’y-i (----) etmeye me’zûniyyet vererek tarafımdan merkûm Nerses 

Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini îfâya taahhüd ve 

itizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm 

Yetimyan Nerses 

Numro 77  

Sivas’ın Şems-i Ferrâş Mahallesi sâkinlerinden Memiş Bey oğlu Hüseyin bin 

Hüseyin nâm kimesne medine-i merkûme mahkemesinde ma’kud-u meclis-i  

şer‘imizde Sivas’ın Abdülkerîm Mahallesi’nde Rifâ’î Şeyhinin yeğeni Abdürrezzâk 

bin Mustafa nâm kimesne muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâmla medine-i  

merkûme mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyenin her kangı dâire ve derecesinde leh ve 

aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukuk ve 

cezâ’iyye müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla 

bidâyeten ve istînâfen ve i‘ tirâzen ve iâdeten ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama 

ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine her nev’ 
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kararlar istihsâline şühûd ve ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve 

ehl-i hibre ta‘yînine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya ve vaz‘ ve fekk-i  hacze 

ve’l-hâsıl  mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya ve re’yi ile amel etmeye etmeye 

me’zûniyyet vererek tarafımdan merkûm Abdürrezzâk’ı vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer 

vekâleti kabûl eylediği ketb olundu.   

………  

Müvekkil-i merkûm 

İmza 

Vekîl-i mezbûr 

Numro 78 

Sivas’ın Hacı Mehmed Mahallesi sâkinlerinden Purutcu oğulları İbrahim ve 

Veli ve Mustafa ve Mehmed benûn-i Ömer nâm kimesneler Medine-i  merkûme 

mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  şer‘imizde ve Cedîd-i Kebîr Mahallesi’nden ve ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyan 

Nerses Efendi veled-i Öskehân nâm şâhıs mahzarında mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb medine-i merkûme mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyenin her 

kangı dâire ve derecesinde ve her kimler ile olur ise olsun leh ve aleyhimizde ikame 

olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukuk ve cezâiyye ve ticâriyyede 

müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve 

istînâfen ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ karar 

istihsâline şühûd ve ikame ve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa mümeyyiz ve ehl-i hibre 

ta‘yînine ve vaz‘ ve fekk-i  hacze sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya ve vaz‘a ve’l-

hâsıl  husûsât-ı mezkûrelerin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya ve re’y-i ile 

amel etmeye me’zûniyyet vererek tarafımdan merkûm Abdürrezzâk’ı vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol 

dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımelerini îfâya taahhüd ve itizâm 

etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu.  

Fî 7 Rebî’ül-âhir 1315 
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Vekîl-i merkûm 

İmza 

Müvekkil-i merkûm     

İbrahim 

Müvekkil-i merkûm    

Hafız Mustafa 

Müvekkil-i merkûm 

Mehmed 

            105  

            Numro 79 

Tahakkuk-i özr-i şer‘iyye binâen zikr-i âtî husûsun mahâllinden ketb ü 

tahrîrîçün kıbel-i şer‘-i enverde me’zûn en irsâl olunan mahkeme-i şer‘iyye 

ketebelerinden mekremetlü Ebû bekr Hüdâyî Efendi İbn El-hâc Mehmed ve Hüseyin 

Efendi Medine-i Sivas mahallâtından Küçük Minâre sâkinlerinden Kavaklızâde 

Şevket Efendi ibn-i Hüseyin Efendi’nin mahalle-i merkûmede kâin menziline varup 

Kayseriyye Sancağı ahâlîsinden Süvârî Sancağı Alayının Kaltakcıbaşı Osman Ağa 

ibn-i Hacı Mehmed Medine-i Erzurum mahallâtından Mescid Mahallesi ahâlîsinden 

olup mezkûr alayın Sancakdarı bulunan Mülâzım-ı sânî Fütüvvetlü Mehmed Efendi 

ibn-i Derviş ve Medine-i Erzurum’un Kazan Mahallesi ahâlîsinden ve hâlâ mezkûr 

alayın beşinci Bölüğü mülazım-ı evvel’i rif’atlü Mehmed Efendi bin İbrahim ve 

Medine-i Sivas mahallâtından Hacı Mahmûd Mahallesi’nden müte’ecciren sâkin 

Kars muhâcirlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Çarpıdanzâde Mehmed Efendi ibn-i 

Osman Efendi hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî ettikde mahalle ve 

menzil-i mezkûrda müte’ecciren sâkin mezkûr alayın Miralayı İzzetlü İbrahim Bey 

bin Râşid Efendi’nin zevcesi zevâtı hâzırûn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu’arrefe 

işbu bâ’isü’l-kitâb Zeliha hânım ibnet-i Ali bey meclis-i ma‘kud-u mezkûrda zevci 

Mîr mûmâ-ileyh İbrahim Bey hâzır olduğu hâlde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla 

yedimizde olup işbu meclis-i şer‘de ibrâz eylediğimiz mukaddemen Sivas Mahkeme-

i şer‘iyyesi’nden mu’tî fî gurre-i Safer sene 315 tarihle müverrih ve zahr-i merkez 
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Vilâyeti İstînâf Mahkemesi’nden musaddak hüccet-i şer‘iyyede tafsîl ü beyân 

olunduğu üzere mûris ve mahdûmunu Süvari yedinci Alayın Mülâzım-ı sânîsi olduğu 

hâlde tebdîl-i hevâ etmek üzere Nâsır(?)  Vilâyeti dâhilinde Serkıca(?) Sancağında 

sâkin iken vefât eden Raşid Bey ‘in verâset-i peder ve vâlidesi (----) bize ve zevce-i 

menkûha-i (----) bint-i El-hâc Ahmed Efendi ve sulbî sagîr oğulları Ali ve Cevad 

Beylere münhasıra iken ba‘ dehû kıbeli’l-kısme zevce-i mezbûre Zöhre hânım dahi 

vefât edüb verâseti zevc-i metrûkü orta (----)  dâhilinde İskece Kazası (----) rif’atlü 

İbrahim Nâtık Efendi bin Ahmed Efendi ve zevc-i mûmâ-ileyh İbrahim’in 

ferrâşından hâsıl ve müteveffâ-yı  mezbûreden mütevellîd sadrı sagîr oğlu Mustafa 

Bey ile sadrı sagîr oğulları mezbûr (----) münhasıra olmakla mûrisimiz mûmâ-

ileyhden mevrûs emvâl ü eşyâdan ve müteveffâ-yı  evvel mûmâ-ileyhin mâlı olup 

Edirne’den gelerek Der-Saâdet Askerî Kassâmlığı Mahkemesi marifetiyle bey‘u 

füruht olunan eşyâdan hisse-i  irsiyyemizle mârü’l-beyân Serkıca(?)  Mahkeme-i 

şer‘iyyesi’nden mu’tî 1007 senesi Şevvâl-i şerîfinin beşinci günü tarihiyle müverrih 

ve olvakit mahkeme-i mezbûrede hâkimü’ş-şer‘ vekîli bulunan Müftizâde İzzet 

Efendi mühriyle mahtûm ve zuhri mezkûr Sancak Mahkeme-i Bidâyeti’nden 

musaddak yedimde olup işbu meclis-i şer‘de ibrâz eylediğim bir kıt’a vesâyet hücceti 

nâtıka olduğu üzere ceddeleri bulunduğum sagîrlerim sagîrân-ı mezbûrân Ali ve 

Cevad Beyler’in pederleri müteveffâ-yı evvel mûmâ-ileyhden müntakil bi’l-cümle 

emvâl ü eşyâ esmânından olup Der-Saâdet Askerî Kassâmlığı Sanduğunda mahfûz 

bulunan hisse-i ma‘lûmelerini ve vâlideleri müteveffâ-yı sâniye mûmâ-ileyhâdan 

mevrûs emvâl ü eşyâ ile vâlideleri (?)  mezbûrenin hayâtında müstakilleten mülkü 

olub mahmiyye-i İstanbul’da Üsküdar’da Uncular Sokağı’nda kırk iki numro ile 

murakkam ma‘lûme’l-hudûd ve’l-etrâf müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk-i 

menzilden kezâ hafîdelerim sagîrân-ı mezbûrânın hisse-i irsiyye-i şâyialarını 

mahâllince vâzı‘ü’l-yed olanlardan taleb ü da‘vâ ve tefrîk ü taksîmle ahz ü kabza ve 

mezkûr hânenin üç yüz senesinden üç yüz on üç senesi nihâyetine kadar îcâr-ı 

şehriyyesi on üçer aded sîm mecîdiyyeden bi’l-hisâb min haysü’l-cerh terâkim eden 

on üç senelik bedel-i îcârlarını müste’cirlerinden ve îcâb edenlerden ke-zâlik da‘vâ 

ve ahz ü kabza ve mûrisimiz ve mahdûmumuz müteveffâ Râşid Bey’den ber-vech-i 

münâsaha-i mezbûre bizimle diğer vârislerine mevrûs ve mezkûr hâne derûnunda bir 

odada mahkeme-i mezbûre tarafını taht-ı temhîrde bulunan ber mûceb âher eşyânın 
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mührini fekk-i mühr etmekle eşyâ-yı mevcûdeyi alanlardan ve fekk-i  mühr ve gasb 

da‘vâlarını maznûnlarından âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i  

nizâmiyenin hukuk ve cezâ’ ve ticâret bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen 

ve i’âdeten ve gıyâben müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a 

ve kendi imzâ ve mühriyle dâire-i mülkîye ve adliyenin îcâb eden devâirine 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve bi’l-cümle (----)  tanzîm-i senedâta ve menzil-i 

mezkûrda sagîrlerim sagîrân-ı mezbûrânın hisselerini semen-i misilleriyle bi’l-

müzâyede tâliblerine bey‘ u i‘tâ sında ve me’mûr huzûrunda ferâğ u tefarruğa ve 

esmânını ahz ü kabza ve bana irsâl ü îsâle ve sulh u ibrâya ve tedkîk-i hatt u hâteme 

ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve 

protesto keşîdesine ve keşf talebine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve 

hacz vaz‘u fekkine ve tarafından salâhiyyet-i meşrûha veya daha az salâhiyetlerle 

âheri tevkîl ü azle ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrların mütevakkıf olduğu umûrun  

küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile beni bi’l-esâle ve bi’l-

vesâye ve hâzır-ı  mûmâ-ileyh dahi kendisine âid husûsât içün  bi’l-esâle 

tarafımızdan mahmiyye-i mezkûrda Râmî Kışla-i hümâyûnunda ârâmsâz asâkir-i 

hazret-i şâhâne hâssa süvârî beşinci alayının imâmı Atâullah Efendi’yi kabûlüne 

mevkufe nâsb u ta‘yîn eyledik demekde hâzır-ı  mîr mûmâ-ileyh İbrahim Bey dahi 

makara benim sâdıra bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhamı şifâhen ve vicâhen tahkik ü 

tasdîk eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahâllinde ketb ü tahrîriçün meb’ûs-u ümenâ-i 

şer‘le meclis-i  şer‘a gelip alâ vuku’ihî inhâ ve takrîr etmiş ve mûcebince usûl-i  

dâiresinde hüccet-i mezkûre tanzîm ve bizde i‘tâ  olunup hüccet-i mezkûre Der-

Saâdet’te vekîlimiz mûmâ-ileyh Atâullah Efendi’ye gönderilip hüccet-i mezkûre 

Fetvâhâne-i Celîle’ye lede’l-havâle Fetvâhâne-i Celîle’den mührü mutâbık ve netîce-

i meâli vekâlet-i mezkûreyi beyândan ibaret olup ancak sagîrân-ı mezbûrân ibrâya 

tevkîli sahîh olmadı deyü tahşiye buyurup iâde edilmekle binâen-aleyh Fetvâhâne-i 

âlîden beyân buyurulduğu üzere sagîrân-ı mezbûrân haklarında sulh u ibrâ hâric ve 

müstesnâ olarak benimle hâzır-ı  mîr mûmâ-ileyhden her birimiz ber minvâl-i 

muharrer takrîr-i sâbıkımız vechile cihet-i mezkûrede mazbût mestûr cemî’-i kuyûd u 

şurûtla hukuk-i mîrâsımıza ve husûsât-ı  mezkûrelerin mütevakkıf olduğu umûrun  

küllîsine kemâ fi’s-sâbık vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile beni bi’l-
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esâle ve bi’l-vesâye ve zevcim mîr mûmâ-ileyh ke-zâlik beni bi’l-esâle mûmâ-ileyh 

Atâullah Efendi’yi kabûlüne mevkufe olarak tekrar vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik 

dediğinde zevcesi makarr-ı mûmâ-ileyhânın sâdıra olan bi’l-cümle takrîr-i 

meşrûhunu mîr mûmâ-ileyh vicâhen tahkik ve şifâhen tasdîk ve kabûl eylediğini 

kâtib-i mûmâ-ileyh mahâllinde ketb ü tahrîr ve (S.106) me’an meb’ûs-u ümenâ’-i 

şer‘le meclis-i şer‘e gelip inhâ’ ve takrîr etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî’l-yevmi’r-râbi’ min şehr-i rebî’ül-âhir sene hamse aşer ve selâse miete ve elf. 

Hâzır olduğu hâlde mûmâ-ileyh fütüvvetlü İbrahim Bey ve zevce-i muhteremesi 

mûmâ-ileyhâ Zeliha hânım ber-vech-i muharrer tarafımdan bi’l-esâle ve bi’l-vesâye 

kabûlüne mevkufe olarak mûmâ-ileyh Atâullah Efendi’yi i vekîl ettiklerinde mûmâ-

ileyhâ Zeliha hânımın zâtını tasdîk eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr 

eyledik.  

Fî 4 Rebî’ül-âhir 1315 

Hâzır-ı  mûmâ-ileyh                                           

Kazan Mahallesi’nden mülâzım-ı evvel              

Hâzır-ı  mûmâ-ileyh 

Hâzır-ı  mûmâ-ileyh                                             

Erzurumun Taş Mescid Mahallesi’nden 

Hâzır-ı  mûmâ-ileyh 

Kaysarı ahâlîsinden Kaltakcı(?)  

Mülâzım’ı sânî 

Numro 80 

Medine-i Sivas mahallâtından Oğlan Çavuş Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-

i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden zevâtı mahalle-i merkûme ve millet-i 

merkûmeden Bekmez oğlu Öseb veled-i Manuk oğlu Şelenk oğlu Kigork veled-i 

Agob ve Ohân nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Kemüş oğlu kızı Entaran(?) veled-

i ma’nevîsi Agob nâm hâtûn meclis-i şer‘de mahallât-ı merkûmeden zevci ve Dekan 

oğlu Kalut veled-i Atanus nâm şâhıs mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla 

amucam Kemüş oğlu Ağyar oğullarından mûrisim ve pederim Agob Ağa’dan 
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müntakil hisse-i irsiyyemi yani tefrîk ü taksîmi ve Demirci edevâtı ve sâireyi 

mahkeme-i şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd 

ve istimâ’na ve tahlîf ü tahallüfe ve teblîg ü tebellüga ve ahz ü kabza ve makbûzunu 

bana teslîme ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini zevcim Manuk’u 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâ ve 

îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği işbu mahalle eylediği ketb olundu.   

Fî 8 Rebîü’l-âhir 1315 

Vekîl-i merkûm Kalut           

İmza  

Müvekkile-i mezbûre Entaran(?) 

            Kemüş oğlu kızı Entaran(?) veled-i ma’nevîsi Agob’un zâtını ta‘rîf  

eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr                      

İmza   

Muarrif 

İmza 

            Numro 81 

            Medine-i Sivas mahallâtından ve Bâb-ı Kayseri Mahallesi sâkinlerinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Manuk oğlu Kirkor veled-i Manuk 

meclis-i lâzımu’t-tevfîrde Üryani Müslim Mahallesi’nden ve teb‘a-i  müşârün-

ileyhânın millet-i  merkûmesinden Na’lband oğlu Agob veled-i Kigork nâm şâhıs 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla ba’de-mâ leh ve aleyhimde ikame idülüb 

ve idilecek her nev’ da‘vâya mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyenin bidâyet ve ticâret 

ve cezâ’ kısımlarında bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten 

muhâkeme ve muhâsama ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâih takdîmine ve her 

nev’ karar taleb ü istihsâline ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve şühûd-u 

ikameve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve mümeyyiz ve ehl-i 

hibre ta‘yînine ve hacz vaz‘u fekkine ve keşf ü muâyeneye ve sâdır olacak i‘lâmâtı 
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mevki‘i icrâ’ya ve vaz‘a ve sulh u ibrâya ve ahz ü kabza husûsât-ı mezkûrenin 

mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsine ve redd-i a’zâya ve kendi re’yi ile 

amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye tarafımdan merkûm 

Agob Efendi’yi ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâ ve îfâya taahhüd ve 

iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî 16 Rebîü’l-âhir 1315  

Vekîl-i merkûm Agob  

İmza 

Müvekkil-i merkûm 

İmza 

107 

Numro 82 

            Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

milleti nisvânından zevâtı mahalle-i merkûme ve Tokmak kapu Mahalleleri 

sâkinlerinden ve her biri millet-i mezbûreden Karagöz oğlu Nişân veled-i Ohâns ve 

Deli Kazar oğlu Kigork veled-i Mıgırdıç nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Odabaşı 

oğlu Kızı Zümrüd(?)  bint-i Ohân nâm hâtûn meclis-i şer‘i hatîr-ı lâzımu’t-tevfîrde 

mezbûre Zümrüd(?) ’ün ve sadriyye-i kebîr ve kebîre oğlu ve kızı Muz oğlu ve kızı 

Karabet veled-i Mağdisi Kapril zevât-ı muarrifân-ı merkûman ta‘rîfleriyle Yagya 

bint-i  Kapril hâzır oldukları hâlde Cami’-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve millet-i  

merkûmeden ammileri oğulları Muz oğlu Haçadur veled-i Karabet mahzarında ikrâr-

ı tâmm ve takrîr-i kelâmla zevcim ve mûrisimiz olup bundan akdem fevt olan Muz 

oğlu Mağdisi Kapril ve müteveffâ-yı  merkûmdan sonra fevt olan müteveffâ-yı  

merkûmun oğulları Miyak ve Akob nâm şâhısların bi’l-cümle terekesine vâzı‘ü’l-yed    

olanlardan ve merkez vilâyet ile merkez vilâyet Sivas’a Hafik ve Tonos ve Yıldızeli 

Kazası ve Koçgiri kazalarıyla bazı karyeleri ahâlîsi zimmetlerinden gerek senedli ve 

senedsiz defterli ve deftersiz zevcim ve sadr oğullarım müteveffâ Kapril ve Miyak ve 

Akob nâm şâhısların ber-vech-imünâsaha hukukunu ashâbından ve merkez vilâyet ve 

merkez kaza ve mülhak-ı mezkûr karyelerde vâki‘ kâffe-i matlûbât ve hayvânât ve 
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eşyâ ve emlâk ve akâr ve arâzîye kezâ vâzı‘ü’l-yed olanlardan hisse-i irsiyye ve 

şâyiamızı ve leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak kâffe-i dâ‘vâda îcâb edenlerden 

hukukumuzu âid olduğu Sivas merkez vilâyet ve merkez kazalar mehâkim-i  şer‘îyye 

ve nizâmiyyesinde müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve 

temyîzen ve i‘tirâzen ve iâdeten taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve tahlîf ü istihlâfa ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve sulh u ibrâya ve ahz ü kabza ve 

makbûzâtını bize irsâl ü îsâle ve hacz vaz‘u fekkine ve protesto keşîdesine ve redd-i 

a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya ve vaz‘a ve 

tarafından âheri tevkîl ü azle ve her nev’ karar ve hüküm ve keşfler talebine ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile benimle hâzırân-ı mezbûrân oğul ve kızlarım Karabet ve Yagya’dan her 

birimiz merkûm Haçadur nâm şahsı vekîl nâsb u ta‘yîn eylediklerinde makarr-ı 

zevce-i merkûme Zümrüd(?) ’ün sâdıra olan bi’l-cümle takrîr-i meşrûhlarını vekîl ve 

hâzırân-ı mezbûrândan her biri vicâhen tahkik ve şifâhen tasdîk ve kabûl eyledikleri 

ketb olundu. 

……… 

İmza 

Vekîl-i merkûm       

Haçadur  

İmza 

Müvekkil-i merkûm  

Karabet       

İmza 

………… 

İmza  

            Mezbûretân Zümrüd(?) ve Yagya’nın zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin 

işbu mahâlli imzâ eyledik. 

Mu‘arrif-i merkûm  
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İmza             

Mu‘arrif-i merkûm                 

İmza 

            Emirleriyle mezbûretânın imzâlarını tahrîr eylediğimizi mübeyyin işbu 

mahâlli imzâ eyledik. 

Muarrif     

İmza     

Muarrif 

İmza 

             108 

             Numro 83 

             Mihr-i vefa Nâhiyesi kurâsından Ada Karyesi sâkinlerinden zevâtı Paşabey 

Mahallesi ahâlîsinden Ali Dedezâde Mehmed Ağa ibn-i Mehmed ile ve Ada Karyesi 

ahâlîsinden Emir oğlu Hâlil bin Abdullah ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Muhammed 

Kethüdâ gelini Zeliha bint-i Mehmed nâm hâtûn Medine-i merkûme mahkemesinde 

ma’kud-u meclis-i şer‘-i enverde Şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden Velizâde 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla karye-i merkûme ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden zevc-i dâhilim Seyyid Mehmed Ağa’dan ve sadriyye kızım 

olup bundan akdem vefât eden Döne’den mevrûs bi’l-cümle emvâl ü eşyâ ve (----)  

ve mülk-ü menzile karye-i merkûme ahâlîsinden kaim birâderlerim Bekir Kethüda 

nâm kimesneler vâzı‘ü’l-yed olup benim hisse-i irsiyyemi edâdan imtinâ’ etmekte 

olduklarından mihr-i mü’eccele ve hisse-i musîbelerimi merkûmûndan mahkeme-i 

şer‘iyyede taleb ü da‘vâ ve ahz ü kabza ve kendi imzâsıyla istid’â’ takdîmine ve 

tahlîf ü istihlâfa ve tereke-i mezkûrenin tahrîrine ve hisse-i irsiyyenin tefrîk ü 

taksîmine husûs-i mezkûrenin mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsine 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye tarafımdan mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı  

ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb 

olundu. 
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Fî 17 Rebî’ül-âhir 1315                           

Ada Karyesinden Zelîha hâtûn   

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

            Mezbûre Zelîha hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin ve imzâsı tahtına 

parmak bastığını tahrîr ederek işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Fî 17 R 1315 

Mu‘arrif-i mezbûr                                          

Emir oğlu 

Mu‘arrif-i mezbûr 

Ali Dedezâde  

            Numro 84 

            İlbeyli Nâhiyesi Ağca İniş karyesi ahâlîsinden Köse oğlu Hâlil bin Ömer nâm 

kimesne meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çaputzâde Hâfız Abdulkadir Efendi bin Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla karye-i merkûmeden Köse oğlu Ali nâm kimesnenin kızları Esme’yi 

hâl-i sığarında peder-i mezbûr Ali bi’l-velâyâ benim oğlum sagîr Ömer ………. 

tezvîc ettiğini (----)  oğlum içün bi’l-velâyâ tezvîc(?)  ve kabûl ettiğim hâlde şimdi 

babası kızı mezbûre Esma’yı âhere tezvîc etmekte olduğundan ve mezbûre de hâlâ 

âkıle ve bâliğa olduğundan mezbûre ve sâir îcâb edenlerle mahkeme-i şer‘iyyede 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü 

istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve lede’l-iktizâ âid olduğu mehâkim-i nizâmiyyede 

husûs-i mezkûr içün bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve 

sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya ve vaz‘a ve bi’l-âhere cezâ’ya taalluk ettiği 

hâlde ber-vech-i muharrer o cihete ve îcâb eden usûl-ü cezâ hakkında bi’l-cümle 

muâmelât-ı lâzımenin icrâsına ve her nev’ karar ve hüküm talebine ve redd-i a’zâya 

ve ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 
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sahîha-i şer‘iyye ile bi’l-velâyâ Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 18 R 1315            

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Müvekkil-i merkûm 

Mühür 

109  

Numro 85 

            Şems-i Ferrâş Mahallesi sâkinlerinden zevâtı Kayalı ve Abdülkerim 

Mahalleleri sâkinlerinden Karahisarlı oğlu Ahmed Efendi ibn-i Hacı ve Civelek oğlu 

Mehmed ibn-i (     )  nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe Kavukcu oğlu kızı 

Münteha binti Mustafa nâm hâtûn meclis-i şer‘de sadrî kebîr oğlu Şems-i Ferrâş 

Mahallesi’nden Behçet ibn-i İbrahim hâzır olduğu hâlde Hacı Mehmed 

Mahallesi’nde müste’ciren sâkin Kars muhâcirlerinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çarpıdan oğlu Mehmed Efendi ibn-i Osman Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla mârü’l-beyân Şems-i Ferrâş Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd 

vel-etrâf bir bâb mülk-i menzil zevcim ve mûrisimiz müteveffâ İbrahim’den benimle 

hâzır-ı mezbûr oğlum Behcet’den her birimize intikâl etmekde olduğu hâlde 

mûrisimizin hem-şîreleri menzil-i mezkûra fuzûlî müdâhâle etmekde olduklarından 

hem-şîreleri Dudu ve Fatıma ve Atiyye hâtûnlar ise âid olduğu mahkeme-i   şer‘iyye 

ve nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen nizâmiyyesinde 

müddeî ve müddeâ aleyh  sıfâtlarıyla muhâkeme ve  muhâsama ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve sâdır olacak 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine 

ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile benimle sadrı oğlum hâzır-ı  mezbûr Behcet’den her birimiz mezbûr 

Mehmed Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediğinde oğlu hâzır-ı  mezbûr ile 

vekîl-i mezbûr Mehmed Efendi’den her biri makarra-i mezbûrenin sâdır olan bi’l-

cümle takrîr-i meşrûhunu vicâhen tasdîk  ve şifâhen tahkik ve kabûl eyledikleri ketb 

olundu. 
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Müvekkile-i merkûme     

Mühür      

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

             Müvekkile-i mezbûre Müntehâ hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin 

işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr      

Mühür   

Mu‘arrif-i mezbûr 

Mühür 

Numro 86 

Ece Mahallesi sâkinlerinden zevâtı mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

Karapınarlı oğlu (----) bin Mustafa ve (?)  oğlu Ahmed bin Hüseyin nâm kimesneler 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe Hatib oğlu kızı Aişe binti Hüseyin nâm hâtûn meclis-i şer‘de 

Şeyh Çoban Mahallesi’nden ve da‘vâ vekîllerinden Dayızâde İsmail Ağa ibn-i Ömer 

Ağa mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla pederim ve mevrûsumuz olup 

bundan akdem vefât eden Hatib oğlu Hüseyin’in terekesine vâzı‘ü’l-yed olan li-

ebeveyn er-karındaşım Ali’den mahkeme-i şer‘iyyede hisse-i irsiyyemi taleb ü da‘vâ 

ve muhâkeme ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve 

teblîg ü tebellüga ve sulh u ibrâya ve ahz ü kabza ve bunların mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye tarafımdan mûmâ-

ileyh İsmail Ağa’yı ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

21 (?)   

İmza  

Vekîl-i mezbûr  

Mühür 
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            Mezbûre Aişe’nin zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve işbu mahalle parmak bastığını 

tasdîkan işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Muarrif                                            

Mahalleden (?)  oğlu            

Mühür 

Muarrif 

Mahalleden Karapınarlı oğlu  

Mühür 

110 

Numro 87 

Küçük Minare Mahallesi’nden ve Kıpti tâifesinden Mustafa oğlu Kara Ali 

ibn-i İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve 

da‘vâ vekîllerinden Çaputzâde Hâfız Abdulkadir Efendi bin Ali Efendi mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Tutmaç Karyesi sâkinlerinden ve Ermeni 

Milleti’nden Taşcı oğlu Etam Bey da‘vâ ettiği bir re’s merkeb hakkında merkûm ile 

mahkeme-i şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve müdâfaa ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd istimâ’na ve tahlîf ve tahallüfe ve teblîg ü tebellüga bunların 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

tarafımdan mûmâ-ileyh Hâfız Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

…….. 

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

Mühür 

Numro 88 

Fi’l-asl Câmi’-i Kebîr Mahallesi sâkinelerinden olup hâlâ Murâdiye 

Mahallesi’nde müste’ciren sâkine ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti 

nisvânından ve zevâtı Üryani Müslim ve Osman Paşa mahalleleri sâkinlerinden ve 
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her biri millet-i merkûmeden Na’lband oğlu Nişân veled-i Nekrim ve Ohen’in oğlu 

Tarus veled-i Kirob nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Papas oğlu kızı Daruht(?)  

bint-i Mihayil nâm hâtûn meclis-i şer‘de Pazar Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç (----) veled-i Haçadur mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla zevcim ve mûrisim olup bundan akdem fevt olan Kirob’un bi’l-

cümle terekesine vâzı‘ü’l-yed olan müteveffâ-yı merkûmun hem-şîresi Sohma 

Hâtûn(?) dan rub’ hisse-i irsiyyemi ve mezbûrenin pederi olup bundan akdem fevt 

olan Aleks yedinde olan matlûbâtımı vâzı‘ü’l-yed olanlardan onlar ile mahkeme-i  

şer‘iyyede taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i 

şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve alacağı i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye tarafımdan Mıgırdıç Efendi’yi  vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi  

ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr 

İmza 

Mezbûrenin zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve ber-vech-i muharrer takrîr 

verdiğimizi tasdîk ederiz. 

Muarrif                                         

Ohan’in oğlu Tarus 

İmza   

Muarrif 

Na’lband oğlu Nişân 

İmza  

111 

            Numro 89  

Küçük Minare Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden ve tüccârân-ı mu’teberândan Bakkalyan Sinan Ağa veled-i Artin nâm 

kimesne Sivas Vilâyeti İstînâf Mahkemesi’ne mahsûsu odada ma‘kud-u meclis-i  

şer‘-i hatîr-i lâzımu’t-tevfîrde Küçük Kenîse Mahallesi sâkinlerinden ve millet-i  
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merkûmeden Mumcu oğlu Ohâns veled-i Estefan nâm şâhıs mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâmla vilâyet-i mezkûre ve Ankara Vilâyeti ve bunlara mülhak ve 

merbût nâhiye kazalarla Amasya ve Tokad ve Karahisâr-ı şarkî ve Kaysarı ve 

Yozgad Sancaklarının ve bunlara tâbi‘ Niksar ve Bünyan-ı Hamîd ve Azîziyye ve 

sâir bi’l-cümle livâ ve kazâ ve nâhiyeler dâhillerinde vâki‘ kasaba ve karyelerin 

ahâlî-i ma ‘lûmeleri zimmetlerinde umûr-i ticâret ve şirket ve ahz u ‘atâ ve sâireden 

dolayı bâ-sened ve bâ-defter gerek nefsime âid ve gerek eşhâs-ı sâire ile müşterek 

olarak zimem-i nâsda olan kâffe-i matlûbâttan bana âid hissemi ve şunun bunun 

yedlerinden bulunan emvâl ü eşyâ ve hayvânâtımı hâricen veya muhâkeme ve 

vâzı‘ü’l-yed olanlardan taleb ü da‘vâ ve sulh ve ahz u iştirâda ve ber-vech-i muharrer 

husûslarda muhâlefet  vuku‘ bulur ise onlarla ve sâir her kim ile olur ise olsun onlarla 

leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  hukukiye ve şer‘iyye ve 

ticâriyye ve cezâ’iyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla ber-vech-i muharrer 

vilâyet ve kazâ ve nevâhînin âid ve râci’ olduğu bi’l-cümle mehâkim-i  şer ‘îyye ve 

nizâmiyyede bidâyeten ve temyîzen ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve gıyâben 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve mecâlis-i  Devlet-i Aliyyede ta’kîb-i 

keyfiyyâta ve evrâk-ı da‘vâ ve müsted‘ayât ve levâyihi tanzîm ve kendü imzâsıyla 

merci’-i âidelerine takdîmine ve her nev’ karar ve hükümler istihsâline ve tahlîf ü 

istihlâfa ve ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-

hükkâma ve rü’yet-i muhâsebe ve keşf talebine ve her i‘lâmât ve evrâkı teblîg ü 

tebellüga  ve hacz vaz‘u fekkine ve protesto keşîdesine ve umûr-i cezâiyyede (----) 

maznûn aleyhlere kanûnen verilen kâffe-i salâhiyetin icrâ ve isti’mâline ve istihsâl 

olunacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya …(----) keyfiyyât ve salâhiyyet-i meşrûha veya 

daha az ve çok salâhiyetlerle tarafından âheri tevkîl ü azline ve îcâb eden kâffe-i 

muâmelâtın ifâsına ve sulh u ibrâya ve ahz ü kabza ve makbûzâtını bana irsâl ü îsâle 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan Ohen(?)  Ağa’yı vekîl nâsb u 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti mezkûreyi kabûl 

eylediği ketb olundu. 

(?)                 

İmza               
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Vekîl-i merkûm  

Mumcu oğlu Ohâns                                   

İmza 

             Numro 90 

             Sivas’ın Höllüklük Karyesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyyenin 

Ermeni Milleti’nden Mısır oğlu Zarman Ağa veled-i Mıgısı Mosis nâm şâhıs ile sulbî 

kebîr oğulları Ayranos ve Karabet’ten her biri ma’kud-u meclis-i şer‘-i hatîr-i 

lâzımu’t-tevfîrde Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Hazînedârzâde Osman Nuri Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâmla bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyenin her kangı dâire ve 

derecelerinde her kimler ile olur ise olsun leh ve aleyhimizde ikame olunmuş ve 

olunacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve cezâ’iyyede ve ticâriyyede müddeî 

ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen 

ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

tahlîf ü istihlâfa ve ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve kendi 

imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya 

vaz‘a ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve redd-i a’zâ ve hacz vaz‘u fekkine ve 

her nev‘ karar ve hüküm ve keşifler talebine ve protesto keşîdesine ve bunların 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan mezbûr Osman Efendi’yi vekîl nâsb u 

ta‘yîn eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 4 Cemâziyel-evvel 315          

Müvekkil-i merkûm Ayranos  

Mühür 

Müvekkil-i merkûm Karabet 

Mühür 

Müvekkil-i merkûm Zarman veled-i Mosis  

Vekîl-i merkûm 

Mühür 
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             112 

             Numro 91 

             Ece Mahallesi ahâlîsinden Örgüçlü Hasan oğlu İbrahim Ağa ibn-i Hasan 

meclis-i şer‘de Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden ve Ermeni Milleti’nden 

Na’lband oğlu Akob veled-i Kigork nâm şâhıs ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla bi’l-

cümle mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyenin her kangı dâire ve derecelerinde her 

kimler ile olur ise olsun leh ve aleyhimizde ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i 

deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâ’iyyede müddeî ve müddeâ aleyh 

ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve 

i’âdeten ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve taleb ü tahlîf ü 

istihlâfa ve ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve redd-i a’zâya ve hacz vaz‘u fekkine ve her nev’ 

karar ve hüküm ve keşifler talebine ve protesto keşîdesine ve bunların mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan merkûm Akob Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî Cemâziyel-evvel 315  

Müvekkil-i merkûm   

Mühür 

Vekîl-i merkûm 

İmza 

Numro 92 

Sivas Vilâyeti dâhilinde Amasya Sancağı mahallâtından Bağ Herkes 

Mahallesi sâkinelerinden olup Sivas’ın Bahtiyar Bostânı Mahallesi’nde müsâfereten 

sâkin teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti zevâtı Baldır pazarı Mahallesi 

sâkinlerinden ve millet-i merkûmeden Natur oğlu Merican veled-i Karabet ve 

Kösedere-i Zimmî Mahallesi sâkinlerinden Çilingir oğlu diğer Merican veled-i Nişân 

nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe Deveci oğlu kızı Zümrüd(?)  bint-i Nişân nâm 

hâtûn meclis-i şer‘de Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 
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Hazînedârzâde Osman Nuri Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâmla yedimde olup işbu meclis-i şer‘e ibrâz eylediğim Amasya Sancağı 

mahkeme-i şer‘iyyesinden mu’tî ve fî 30 Rebî’ül-evvel 315 tarihiyle müverraha 

mezkûr sancakta hâkimü’ş-şer‘ bulunan Mecid Sâlim Efendi mührüyle memhûre bir 

kıt’a vesâyet hücceti nâtıka olduğu üzere zikrolunan Bağ Herkes Mahallesi 

ahâlîsinden olup bundan akdem fevt olan Deveci oğlu Âmire’nin sulbî sagîr oğlu 

Nişân’ın pederi müteveffâ-yı merkûm ile ba’dehû fevt olan anâsı Hursîmâ’dan 

mevrûs ve müntakil emvâl ü eşyâsını hıfz u harâset ve tesviye-i umûruna ammesi 

olduğum cihetle vasî nâsb u ta‘yîn olunmuş idim şimdiki vesâyet-i mezkûreme 

müdâhale eden Sivas’ın Ağca Bölge Mahallesi sâkinelerinden ve millet-i  merkûme 

nisvânından Mıgır merkûmûn hâlası Totis(?)  ve sâire ile gerek vesâyet-i mezkûr ve 

gerek babası ve vâlidesi ve ceddi ve ceddesi Amire ve Hursima ve Mıgır ve 

İbrân’dan her birinin terekesine vâzı‘ü’l-yed olanlardan vasîsi olduğum sagîr-i 

mezbûrun hisse-i  irsiyyesini âid olduğu (----)  şer‘iyye ve nizâmiyyede bidâyeten ve 

istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve gıyâben taleb ü da‘vâ ve muhâkeme 

ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame (----) ve istimâ’na ve taleb ü tahlîf ü 

istihlâfa ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak 

i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a (----)  vaz‘u fekkine ve teblîg ü tebellüga ve bunların 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan bi’l-vesâye merkûm Osman Efendi’yi vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Osman Efendi ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 7 Cemâziyel-ûlâ 315 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

Müvekkil-i mezbûre  

            Mezbûre Zümrüd(?) hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli 

imzâ eyledik. 

Mu‘arrif-i merkûm Çilingir oğlu Karabet         

İmza  

Mu‘arrif-i merkûm Merican  
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İmza 

113 

Numro 93 

Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyyenin Ermeni 

Milleti’nden Boyacı oğlu Nazri Ağa veled-i Kalost nâm şâhıs meclis-i şer‘de Cedîd-i 

Kebîr Mahallesi’nden ve millet-i merkûmeden ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyan 

Nerses Efendi veled-i Öskehân mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla bi’l-

cümle mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyenin kangı dâire ve derecelerinde her kimler 

ile olur ise olsun leh ve aleyhimizde ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i  

şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâ’iyyede müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı 

sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve 

gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve taleb ü tahlîf ü istihlâfa ve 

ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve mümeyyiz ve 

ehl-i hibre ta‘yînine ve redd-i a’zâya ve hacz vaz‘u fekkine ve her nev’ karar ve 

hüküm ve keşifler talebine ve protesto keşîdesine ve bunların mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımızdan merkûm Nerses Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

315      

Vekîl-i mezbûr 

İmza 

Numro 94 

Ağca Bölge sâkinelerinden ve zevâtı Ağca Bölge Mahallesi ahâlîsinden 

Ağnevidi oğlu Süleyman Ağa ibn-i Ömer ve mahalle-i mezbûre sâkinelerinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyyenin Ermeni milleti’nden Hâvîk Oğlu Rupen veled-i Bâbik nâm 

şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe ve teb‘a-i devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i  

merkûme nisvânından Keleci oğlu kızı Tutiş(?)  bint-i  Makır nâm hâtûn meclis-i  

şer‘-i hatîr-i lâzımu’t-tevfîrde Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve millet-i  

merkûmeden ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyan Nerses Efendi veled-i Öskehân 
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mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla benim bi’l-cümle mehâkim-i  şer‘iyyede 

ve nizâmiyyenin her kangı derecesinde her kimler ile olur ise olsun tarafımdan eşhâs 

aleyhinde ve eşhâs taraflarından benim aleyhime ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i 

deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâ’iyyede müddeî ve müddeâ aleyh 

ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve 

i’âdeten ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve taleb ü tahlîf ü 

istihlâfa ve ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve redd-i a’zâya ve hacz vaz‘u fekkine ve her nev’ 

karar ve hüküm ve keşifler talebine ve protesto keşîdesine ve bunların mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan merkûm Nerses Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 11 Cemâziyel-ûlâ 315 

Vekîl-i mezbûr             

Müvekkil-i mezbûre 

Yetimyan Nerses               

Mahalle-i mezbûreden Kelleci oğlu kızı 

Tutiş(?)  binti Makır 

Merkûme Tutiş(?)  hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli tasdîkan 

temhîr eyledik. 

Fî 11//         

Mu‘arrif-i merkûm Hâvîk Rupen  

İmza  

Mu‘arrif-i mezbûr 

Mühür 
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            114 

            Numro 95 

Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden ve zevâtı Sivas’ın Cami’-i Kebîr ve 

Sivas’ın Pazar Mahalleleri sâkinlerinden ve her biri ve teb‘a-i Devlet-i Aliyyenin 

Ermeni milleti’nden Muz oğlu Haçadur veled-i Karabet ve Kazar oğlu Sirob veled-i 

Karabet ta‘rîfleriyle mu’arrefe olup zevci zikr olunan Örtülüpınar Mahallesi 

ahâlîsinden olup bundan akdem fevt olan Muz oğlu Agob veled-i Kapril nâm şahsın 

sulbî sagîr oğulları Osib ve Artin’den her birinin zikr-i âtî husûsda Sivas Mahkeme-i   

Şer‘iyyesinden mu’tî fî 11 Cemâziyel-ûlâ 315 tarihiyle müverraha vesâyet haczi 

mûcebince vasîleri vâlideleri ve Bıçakcı oğlu kızı Karâne bint-i Agob nâm hâtûn 

kendi tarafından bi’l-esâle oğulları sagîrân-ı mezbûrân taraflarından bi’l-vesâye 

meclis-i şer‘de Pazar Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan 

Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadur mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla zevcim 

ve mûrisimiz müteveffâ-yı  merkûm Agob’un zimem-i nâsda olan bi’l-cümle 

hukukunu ashâbından benimle sagîrân-ı mezbûrândan her birimizin hisse-i  

irsiyyelerimizi ve benimle vasîsi olduğum sagîrân-ı mezbûrândan her birimizin leh 

ve aleyhimizde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye 

ve cezâiyye haklarında müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr 

sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve gıyâben âid olduğu mahkemede taleb 

ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve ve 

istimâ’na ve taleb ü tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve sâdır 

olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve bunların mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile ben tarafımdan bi’l-esâle ve ber-vech-i muharrer vasîleri 

olduğum oğullarım sagîrân-ı mezbûrân Osib ve Artin taraflarından bi’l-vesâye 

Mıgırdıç Efendiyi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dediğinde ol dahi ber-vech-i muharrer 

vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

315  

Vekîl-i mezbûr  

Poladyan Mıgırdıç 
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İmza  

Müvekkile-i merkûme Karâne(?) Hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve işbu 

mahalle parmak bastığını tasdîk ederiz. 

Mu‘arrif-i mezbûr  

İmza                            

Mu‘arrif-i mezbûr 

İmza 

            Numro 95 

Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden ve zevâtı Sivas’ın Cami’-i kebîr ve 

Sivas’ın Pazar Mahalleleri sâkinlerinden ve Ermeni milleti’nden Muz oğlu Haçadur 

veled-i Karabet ve Kazar oğlu Sirob veled-i Karabet ta‘rîfleriyle mu’arrefe ve dahi 

mârü’l-beyân Örtülüpınar Mahallesi’nden olduğu hâlde bundan akdem fevt olan Muz 

oğlu Misak veled-i Kapril nâm şahsın sulbî sagîr oğlu Kapril ve sulbiyye-i sagîre 

kızları (----) ve Nâzenîn(?)  ve Ersane(?) ’den her birinin zikr-i âtî husûsda Sivas 

Mahkeme-i Şer‘iyyesi’nden mu’tî fî 11 Cemâziyel-ûlâ 315 tarihiyle müverraha 

vesâyet haczi mûcebince vasîleri vâlideleri Babek oğlu kızı Ogayir(?)  binti Estefan 

nâm hâtûn kendi tarafından bi’l-esâle oğul ve kızları sigar-ı mezbûrun taraflarından 

bi’l-vesâye meclis-i şer‘de Pazar Mahallesinden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan 

Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadur mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla zevcim 

ve mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Misyak’ın zimem-i nâsda olan bi’l-cümle 

hukukunu ashâbından benimle sagîr-i mezbûrundan her birimizin hisse-i  

irsiyyelerimizi vasîleri olduğum sigar-ı mezbûrundan her birimizin leh ve 

aleyhimizde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve 

cezâiyye haklarında müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alelgayr 

sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve i’âdeten âid 

olduğu mehâkimde taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve taleb ü tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn 

ü azline ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i 
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âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye tarafımdan bi’l-esâle ve ber-vech-i muharrer 

vasîleri olduğum sagîr-ı mezbûrun taraflarından bi’l-vesâye Mıgırdıç Efendi’yi vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği 

ketb olundu. 

Müvekkile-i mezbûre  

İmza 

Vekîl-i mezbûr 

İmza  

            115  

            Numro 97 

            Sivas Merkez Tabur Ağası rif’atlü Mehmed Bey Küçük Minare 

Mahallesi’nde sâkin oldukları konaklarına varup Jandarma Birinci Bölüğü (?)  Çavuş 

Ömer Bey ibn-i Mehmed Bey ve Ahmed oğlu Osman Ağa ibn-i Ali Osman ve 

Ahmed Rüstem ibn-i Abdullah nâm kimesneler hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i  

şer‘-i âlî ettikde an-asl Kangal Nâhiyesi kurâsından Arpalı Karyesi sâkinelerinden 

olup (----)  müsâfereten sâkine ve zât-ı hâzırûn-i merkûmûn ta‘rîfleriyle  mu’arrefe 

Kangal Ağası müteveffâ Osman Ağa zevcesi hâce Emine hânım bint-i Ahmed (----)  

Mehmed Ağa meclis-i  ma’kud-u mezkûrda ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla zevcim 

ve mûrisim müteveffâ Osman Ağa’dan mevrûs bi’l-cümle emvâl ü eşyâ ve hayvânât 

ve emlâk ile zimem-i nâsda olan kâffe-i matlûbâtından semen-i hisse-i  şâyiamı 

vâzı‘ü’l-yed    olanlardan taleb ve ahz u istirdâda ve her kimler ile olur ise olsun leh 

ve aleyhimde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve cezâ’iyye 

ve mehâkim-i ve mecâlis-i  Devlet-i Aliyye’nin her kangı dâire ve derecesinde olur 

ise olsun müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve 

i’âdeten ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba (----) levâyih 

takdîmine her nev’ kararlar istihsâline hükm-i gıyâbî ve (----) talebine şühûd-u 

ikameve istimâ’na ve taleb ü tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve mümeyyiz(?)  

ve ehl-i hibre (----) ve azline ve rü’yet-i muhâsebeye ve keşf talebine ve her nev’ 

evrâk ve i‘lâmâtı teblîg ü tebellüga ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

hacz vaz‘u fekkine ve umûr-i cezâiyyede müddeî şâhıs ve maznûn aleyhlere kanûnen 
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verilen kâffe-i salâhiyyetin icrâ’ ve isti’mâline ve makbûzâtını bana i‘tâ ve irsâline 

ve devâir-i (----) maslahata ve ve’l-hâsıl husûsât-ı mezkûrların mütevakkıf ve 

müteallik olduğu umûrun küllîsine ve îcâbı hâlinde salâhiyet-i meşrûha dâiresinde 

tarafından âherini tevkîl ü azle ve başka vekîl ta‘ yînine ve re’yiyle  amel etmek 

üzere me’zûniyyet vererek vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımdan Hamîdiyye Alayı Kaimmakâmı izzetlü Mihrali Bey Efendi’yi kabûlüne 

mevkufe nâsb u ta‘yîn eylediğini mübeyyin işbu mahalle ketb olundu. 

11 Cemâziyel-ûlâ 

(?) 

Müvekkile-i mezbûre asîl ve vasî Karâne  

İmza 

Huzûrumuzda işbu vekâlet icrâ olunduğunu mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Fî 15 CA 1315 

Mühür  

            Numro 98 

            İlbeyli Nâhiyesi kurâsından Çallı Karyesi ahâlîlerinden Sülük Paşa oğulları 

Salih bin Süleyman ve Mustafa bin Himmet ve İsmail bin Ahmed ve zâtları Kal’a-i 

Atîk ve Bâb-ı Kayseri Mahallesi ahâlîsinden Haydarîzâde İsmail Efendi bin 

Veliyyüddin Kars muhâcirlerinden Şeyhin oğlu Ağa dayı bin Nu’man nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler merkûm Selük Paşa kızları Şerîf Dudu bint-i 

Mehmed ve Döne ve Kamer bintân-ı mezbûr Himmet nâmûn kimesneler meclis-i 

şer‘de Pazar Mahallesinden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç Efendi veled-i 

Haçadur mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla pederlerimizden mevrûs Çallı 

toprağında ve Kütüklü nâm mevki‘de kâin iki taraftan Köroğlu Alîme’nin tarlaları ve 

bir taraftan Mehmed tarlası ve bir taraftan nehri çayır ile mahdûd bir kıt’a tarlamıza 

bi-gayr-i  hakkın müdâhâle eden İlyaszâde Osman Efendi zevcesi Nâfi’a hânım ve 

mahdûmu Hâlid Bey ile mûmâ-ileyh Osman Efendi’nin hem-şîresi hânım ve zevci 

Mustafa Ağa’dan her birinin müdâhalelerinin men’i hakkında Sivas Bidâyet 

Mahkemesi hukuk dâiresinde ve merkûmûnun değirmen arka bendinin tahrîb ve 

değirmenin ta’tîline sebeb verildiğinden bahisle merkûmûndan Nâfi’a hânım ile 
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Hâlid Bey’in vekîlleri Kâmil ve Nûri Efendiler taraflarından ancak merkûman 

Mustafa ve Salih aleyhlerine ikame edilmiş ve idilecek da‘vâ neticesinde birer mâh 

müddetle hapislerine ve eyyâm-ı ta’tîliyye nâmıyla sekiz kîle 4 rubluk buğdayın 

tahsiline dair Sivas Bidâyet cezâ’ mahkemesinden sâdır olan 31 Temmuz 1313 tarihli 

i‘lâm-ı  gıyâbîyi istînâf edilmiş olduğundan bu bâbda dahi vekîlân-ı mezbûrân ile 

mahkeme-i   istînâf cezâ’ dâiresinde vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve i’âdeten 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve mezkûr her iki kısım da‘vâlarımız 

hakkında kendi imzâsıyla istid’â’ ve lâyıhaları tanzîm ve takdîmine ve şühûd-u 

ikameve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u tebellüga ve keşf talebine ve 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve hukuk-i şahsiyyeden dolayı istihsâl 

edeceği i‘lâmâtın mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl  husûsât-ı mezkûrların mütevakkıf 

ve müteallik olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile merkûm Mıgırdıç Efendi’yi (S.116) vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledik dediklerinde merkûm Mıgırdıç Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd 

ve iltizâm eylediği ketb olundu. 

Müvekkile-i mezbûr Şerif  

Müvekkile-i mezbûr Dudu 

Müvekkile-i mezbûr Döne 

Müvekkil-i merkûm İsmail 

Müvekkil-i merkûm Salih    

Müvekkile-i mezbûre Şerîfe Dudu ve Kamer ve Döne Hâtûnların zâtlarını 

ta‘rîf eylediğimiz gibi parmak basdıklarınıdahi tasdîk ederiz. 

Mu‘arrif-i mezbûr      

Mu‘arrif-i mezbûr 
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Numro 99 

 İlbeyli Nâhiyesi kurâsından Çallı Karyesi ahâlîsinden Selük Paşa(?)  oğulları 

Salih bin Süleyman ve Mustafa bin Himmet nâm kimesneler meclis-i şer‘de 

mahallât-ı merkûmeden Pazar Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Poladyan Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadur nâm şâhıs mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla İlyaszâde Osman Efendi zevcesi Nâfi’a hânım ile mahdûmu Hâlid 

Beyin Çallı karyesinde mutasarrıf oldukları değirmenlerinin münhedim arka 

bendlerinin i’mâr u inşâsına mümânaat eylediğimizden bahisle merkûmanın vekîlleri 

Kâmil ve Nûri Efendiler’in iddiâ’ları üzerine birer mâh müddetle hapsimize sekiz 

kîle dört rubluk hıntanın tahsiline dair Sivas (----) mahkemesinde aleyhimizde sâdır 

olan 31 Temmuz 1313 tarihli i‘lâm-ı gıyâbî hükmünü istînâf ettiğimizden bu bâbda 

mahkeme-i istînâf cezâ’ dâiresinde vekîlân-ı mezbûrân ile istînâfen ve vicâhen ve 

gıyâben ve i‘tirâzen muhâkeme ve muhâsama ve kendi imzâsıyla istid’a ve levâyih 

takdîmine ezher-cihet hukukumuzun muhâfazasına ve’l-hâsıl  usûl-i  muhâkemât-ı 

cezâiyyenin müste’nif ve müte’arrızlara verdiği salâhiyetin kâffesine isti’mâle 

me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan 

merkûm Mıgırdıç Efendi’yi vekîl  nâsb u ta‘yîn eylediğimizi işbu mahalle ketb 

olundu. 

Vekîl-i merkûm  

İmza 

Müvekkil 

İmza  

Numro 100 

           Medine-i Sivas mahallâtından Hacı Mehmed Mahallesi sâkinelerinden zevâtı 

Şah Hüseyin Mahallesi İmamı Mehmed Emin Efendi ibn-i Sa’îd Mehmed Efendi’nin 

Ferhad Bostânı Mahallesi ahâlîsinden Şükrü oğlu İsmail Efendi ibn-i Ali Efendi 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe Sofi İsmail kızı Zeyneb bint-i İsmail Ağa nâm hâtûn Medine-i  

merkûme mahkemesinde ma ‘kud-u meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahallât-ı 

merkûmeden Hamam ardı Mahallesi ahâlîsinden hazîne-i celîle deâvî vekîli Mehmed 

Kâmil Efendi ibn-i Hacı Ömer Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla 
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Tonos kazası dâhilinde Mirkesen Karyesi ahâlîsinden olup mahalle-i merkûmede 

sâkin iken 1313 senesi Temmuz’unun yedinci günü katîlen vefât eden zevc-i dâhilim 

Ali (----) bin Abdullah Efendinin katîli bulunan mahalle-i merkûme ahâlîsinden 

Çizmeci oğlu Osman ve muîni vâlidesi Şerîfe’den her birinin fi’l-i katle cür’et 

etmelerinden dolayı istînâf mahkeme-i   cezâiyyesinde muhâkememiz der-dest icrâ 

olunmasından husûs-i mezkûrun mahkeme-i   mezkûrede cihet-i cezâiyyesini ve 

kâtil-i merkûmun i’dâmını ve Sivas Mahkeme-i   şer‘iyyesinde kâtil-i merkûm 

Osman’ın kısâsını bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve cihet-i cezâiyyeyi ke-zâlik  

istînâfen merkûman Osman ve şeriklerinden(?)  taleb ü da‘vâya ve muhâkeme ve 

muhâsama ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ kararlar talebine ve 

redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve’l-hâsıl  usûl-i  muhâkemât-ı şer‘iyye ve 

cezâiyyenin müteallik eylediği kavânîn-i mevcûdenin ahkâmının küllîsini icrâya 

me’zûn olmak üzere (----) vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

mûmâ-ileyh Kâmil Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği işbu mahalle ketb 

olundu. 

            117 

            Numro 101 

            Medine-i Sivas mahallâtından ve Kal’a-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden zevâtı 

Küçük Minare Mahallesi ahâlîlerinden Penyeci oğlu Receb bin İbrahim ve Hânlı 

oğlu Hafız Ahmed Efendi bin Hasan nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefeHazret-i 

Şems evlâdından Mecid oğlu kızı Şerîfe binti Ali Efendi mahallât-ı merkûmeden 

Hacı Zâhid Mahallesi ahâlîsinden Tokuş Ağasızâde Bekir Efendi ibn-i mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Hazret-i Şems evkafından Sivas’da vâki‘ İşhânı 

Mahallesi’nin evlâdiyyet cihetine mutasarrıf olduğum mahkeme-i mezkûreye (?)  

terâküm etmiş ve edecek bi’l-cümle matlûbâtımı hazîneden ve zimem-i nâsda olan 

matlûbâtımı dahi ashâbından bi’t-taleb imtinâ’ edenler merci’ ve mehâkim-i âidesine 

mürâcaatla taleb ü da‘vâya ve kazâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyye ve nizâmiyyesinde 

bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve i’âdeten müddeî ve müddeâ aleyh 

sıfâtlarıyla taleb ü da‘vâ ve muhâsama ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve iştikâ’ ani’l-

hükkâma ve hacz vaz‘u fekkine ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve her nev’ karar 
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ve keşf talebine ve protesto keşîdesine (----) mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve ahz ü kabza ve 

sulh u ibrâya makbûzâtını bana irsâl ü îsâle ve salâhiyyet-i meşrûha ve (?)  tarafından 

âheri tevkîl ü azle ve’l-hâsıl muhâkemât-ı şer‘iyye ve nizâmiyyenin müteallik 

eylediği kavânîn-i mevcûdenin ahkâmının küllîsini icrâya me’zûn olmak üzere 

tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Bekir 

Efendi’yi nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbagî edâ 

ve îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği ketb olundu. 

(?)             

Mühür  

Vekîl-i mezbûr  

Mühür 

Mezbûre Şerîfe’nin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr 

eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr  

Mühür 

Mu‘arrif-i mezbûr 

Mühür 

Numro 102 

            Sivas Vilâyeti Defter-i Hâkânî me’mûru izzetlü Osman Nûri Efendi pederi 

Eyüp Efendi Medine-i Sivas mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  şer ‘-i şerîf-i enverde 

Sivas Mahallâtından Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i  Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Mezadiryan Kigork Efendi veled-i Karabet 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla mehâkim-i  ve mecâlis-i  Devlet-i 

Aliyye’nin her bir derecesinde leh ve aleyhimizde ikame olunmuş ve olunacak hukuk 

ve ticâret ve cezâ’ ve mecâlis-i  idâreye müteallik bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen 

ve iâdeten ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve şühûd-u ikameve istimâ’na her 

nev’ kararları istihsâline ve teblîg ü tebellüga i‘lâmât ve da’vetiyye varakalarını 

nâmıma ahz vaz‘ı imzâya tahlîf ve tahallüfe istid’â ve lâyiha ve protesto tanzîm ve 
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kendi imzâsıyla takdîme rü’yet-i muhâsebeye hakem ve mümeyyiz nâsb u ta‘yîn ü 

azline i‘lâmâtı müstahsilenin mevki‘-i icrâ’ya vaz‘ına hacz vaz‘u fekkine ve’l-hâsıl  

hukukumun muhâfazası içün müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı  salis sıfâtlarıyla 

îcâb edenler ile murâfaaya ve îcâbı hâlinde âherini dahi tevkîle me’zûn olmak üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile merkûm Kigork Efendi’yi nâsb u 

ta‘yîn eyledim  dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbagî edâ ve îfâya taahhüd 

ve iltizâm eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm Kigork Mezadiryan  

İmza  

(?) 

Mühür 

118 

Numro 103 

Fi’l-asl Tokad Sancağı ahâlîsinden olup Sivas’ın Üryani Zimmî 

Mahallesi’nde sâkin Rum Milleti’nden Dülger oğlu ve 74. Alay’ın 4. Taburu 

Yüzbaşısı Filyos Efendi veled-i Lazar nâm şâhıs meclis-i  şer ‘-i hatîr-i lâzımu’t-

tevfîrde mahalle-i merkûmeden ve Rum Milleti’nden Hânlı oğlu Kostaki veled-i 

Tanâs mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla pederim ve mûrisim olup bundan 

akdem fevt olan Dülger oğlu Hacı Lazar’ın Sefer oğlu perdeci Bedus ve er-karındaşı 

Serafem veya Belus kerîmesi Topal Anâstasya(?)  ve sâir kimse zimmetlerinde 

senedli ve senedsiz kâffe-i alacak ve sâireden hisse-i  irsiyyemi âid olduğu Medine-i 

Sivas ve Tokad ve mahâll-i sâire mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyesinden bidâyeten 

ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı 

sâlis sıfâtlarıyla taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve mecâlis-i  mülkîye ve 

mehâkim-i  hukûkiyye ile bunlardan tevellüd eden cihet-i cezâ’iyyenin cezâ’ 

mahkemesinin kangı derecesinde olur ise olsun ke-zâlik  salâhiyet-i meşrûha 

dâiresinde muhâkeme ve muhâsama ve sulh u ibrâya ve ahz ü kabza ve makbûzâtını 

bana irsâl ü îsâle ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve şühûd ve ikame ve 

istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve 
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teblîg ü tebellüga ve i‘tâ -yı cevâba ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

rü’yet-i muhâsebeye ve hacz vaz‘u fekkine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînin ü 

azline ve her nev’ hükm ve karar ve keşfler ile talebine ve karar karîneleri 

aleyhlerine i‘tirâz ve istînâf ve temyîz etmeye ve pederim müteveffâ-yı  merkûmdam 

mevrûs tarafıma âid bi’l-cümle emvâl-i menkule ve gayr-i  menkule zimemâttan 

hissemi bi’l-istihsâl tâlibi zuhûrunda âhere semeni misilleriyle bey ‘a ve me’mûru 

huzûrunda muâmelât-ı ferâğıyyesini icrâya ve i‘tâ -yı îcâra ve bedel-i îcâr ve semen-i 

mebî’i tarafıma irsâle ve kanûnun bana vermiş olduğu me’zûn iyyetin icrâsına ve 

îcâbı hâlinde vekîlim bulunan Çaputzâde Hâfız Abdulkadir Efendi’yi azl ile yerine 

münâsib-i âheri şerâit-i meşrûha dâiresinde tevkîle ve bunların mütevakkıf ve olduğu 

umûrun küllîsinde vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 

mezbûr Kostaki Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm 

eylediği ketb olundu. 

315  

İmza 

Vekîl-i mezbûr                            

İmza 

Numro 104 

Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden ve her biri teb‘a-i  Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti’nden Keşiş oğulları nâmıdiğeri en büyük oğulları Dekrân ve Mehrân 

veled-i Turan veled-i Ohân nâm şâhıslar meclis-i  şer‘-i hatîrde Cedîd-i Kebîr 

Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyan Nerses Efendi veled-i 

Öskehân mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla gerek hukuk-i mîrâsiyye ve 

gerek umûr-i zâtiyyemize müteallik olarak bi’l-cümle mehâkim-i  şer‘iyye ve 

nizâmiyyenin kangı derecelerinde her kimlerle olur ise olsun tarafımızdan eşhâs 

aleyhine ve eşhâs taraflarından bizim aleyhimizde ikame olunmuş ve olunacak kâffe-

i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâ’iyyede müddeî ve müddeâ aleyh 

ve şahs-ı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve 

i’âdeten ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve taleb ü tahlîf ü 

istihlâfa ve ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla 
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müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve hacz 

vaz‘u fekkine ve her nev’ karar ve hüküm ve keşifler talebine ve protesto keşîdesine 

ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-

i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımızdan Nerses Efendi’yi vekîl nâsb u 

ta‘yîn eyledik dediklerinde Nerses Efendi dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl 

eylediği ketb olundu. 

315 

Vekîl-i mezbûr          

Müvekkil-i merkûm 

Nerses Yetimyan   

İmza 

 

119   

Numro 105 

Tahakkuk-i özr-i şer‘iyye binâen Üryani Müslim Mahallesi’nde Hasan Paşa 

Vakfı mütevellîsi Hasan Efendi’nin menzilinde mahalle-i merkûme ahâlîsinden 

Emirzâde Hânlı Ali Efendi ibn-i Osman Ağa Mehmed Sırrı Efendi ibn-i Murtaza Bey 

nâm kimesneler hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî ettiğimde mahalle-i 

merkûme sâkinelerinden ve onları hâzırân-ı mezbûrân ta‘rîfleriyle mu’arrefe Genç 

İbrahim Ağazâde ve kerîmesi Emine bint-i Mehmed Ağa ile ve mûmâ-ileyh Hasan 

Efendi’nin kerîmesi Zekiyye hânım ve Mütevellîzâde kerîmesi Sıdıka ibn-iet-i Ali 

Efendi nâm hâtûnlardan her biri meclis-i ma‘kud-u mezkûrda Akdeğirmen Mahallesi 

sâkinlerinden Şehir Kışlalızâde İbrahim Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla mûmâ-ileyh Hasan Efendi’nin zevce-i mutlakası 

Azm-i dil hânımın Sivas Mahkeme-i şer‘iyyesi’nde aleyhimizde ikame eylediği altun 

ve eşyâ da‘vâsı hakkında mezbûre hânım ile muhâkeme ve murâfaa ve mühâsama ve 

redd-i cevâba ve îcâbı hâlinde tarafından âheri tevkîle me’zûn olmak üzere 

tarafımızdan vekâlet-i mutlaka-i  sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh İbrahim Efendi’yi 

vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde mûmâ-ileyh İbrahim Efendi dahi vekâlet-i 
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mezkûreyi kabûl vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâ ve îfâya 

taahhüd eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh              

Mühür 

Müvekkile-i mezbûre Sıddîka    

Mezbûrât Emine ve Sıddîka ve Zekiyye hânımların zâtlarını ta‘rîf eylediğimizi 

mübeyyin işbu mahâlli temhîr ve imzâ eyledik. 

Fî 30 Cemâziyel-ûlâ 1315 

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh Hafız Ali Efendi          

Mühür 

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh Sırrı  

Mühür 

 

Numara 106 

Çavuşbaşı Mahallesi sâkinlerinden Kürd oğlu Mustafa ibn-i Mehmed ibn-i 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘de Şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Dayı oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer Ağa mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla zevce-i menkûha-i gayr-i medhûlün-bihâ’m olan Gayır Bey Karyesi 

sâkinelerinden Kılcı oğlu kerîmesi Kezban nâm hâtûn hukuk-i zevciyyete mürâât ve 

bana itâat etmediğinden bu husûsda mezbûre ile mahkeme-i   şer‘iyyede muhâkeme 

ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve 

teblîg ü tebellüga ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mezbûr İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği işbu mahalle 

ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr  

Mühür 

Müvekkil-i mezbûr  
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Mühür 

           Numro 107 

           İlbeyli Nâhiyesi kurâsından Gayırbey Karyesi sâkinelerinden ve zevâtı 

Damlacık Karyesi ahâlîsinden Sarı Hâlil oğlu Hasan ibn-i Hüseyin ve Hacı Ahmed 

oğlu Ahmed ibn-i Mehmed nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefeKılcı oğlu kızı 

Kezban bint-i  Kâsım nâm hâtûn Medine-i Sivas Mahkeme-i Şer‘iyyesi’nde ma‘kud-

u meclis-i  şer ‘-i şerîf-i enverde fi’l-asl Darende Kasabası ahâlîsinden olup Sivas’ın 

Cami’-i Kebîr Mahallesi’nde müste’ciren sâkin Emir Hüseyinzâde Hâfız Ömer Sabri 

Efendi ibn-i Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Çavuşbaşı 

Mahallesi ahâlîsinden Kürd oğlu Mustafa’nın benden tasaddî etmiş olduğu nikâh 

da‘vâsıyla husûs-i mezkûrdan mütevellîd deâvî-i  hukukiye ve cezâ’iyye (S.120) 

haklarında merkûm Mustafa ve sâir îcâb edenler âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve 

nizâmiyyede ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve 

i’âdeten ve temyîzen ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve tahlîf ü istihlâfa ve kendi 

imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ karar ve hüküm talebine ve 

redd-i a’zâya ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve bunların mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Ömer Sabri Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim idikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

Mezbûre Kezban hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve işbu mahalle parmak bastığını 

tasdîkan işbu mahâlli temhîr eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr  

Mu‘arrif-i mezbûr 
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Numro 108 

            Fi’l-asl Sivas’ın Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden olup hâlâ Niksar 

Kasabası’nın Bengiler Mahallesi’nde mukîme ve zevâtı mahalle-i merkûme 

ahâlîsinden Ahmed oğlu Ali Osman ibn-i Mustafa ve Hurdacı oğlu Feyzullah ibn-i 

Hâfız Ömer Efendi ta‘rîfleriyle mu’arrefeve zikr-i âtî vakfın mütevellîyesi olarak 

İhrâmîzâde Ahmed Hamdi Efendi hânesinde müsâfereten bulunan Hacı Ahmed Ağa 

kerîmesi Hâce Fâtıma bint-i Mehmed nâm hâtûn Medine-i Sivas mahkemesinde 

ma‘kud-u meclis-i şer‘imizde Şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Dayı oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla evkaf-ı mülhaktan Sivas’da vâki‘ mütevellîyesi olduğum Osman Paşazâde 

Âlime hânım vakfı dâhilinde bulunan akarâtın umûr-i tevliyetini rü’yete 

mukaddemden vekîl etmiş olduğum zikr olunan Sarı Şeyh Mahallesi ahâlîsinden 

Acıpınarlı oğlu Tatar Mehmed Ağa’nın müddet-i vekâleti olan 6 senelik vakf-ı 

mezbûr hesabını rü’yete ve ‘inde’l-imtinâ’ husûs-i mezkûr içün mezbûr Mehmed’e 

ve sâir akarât ve vâridâtına müdâhale edenler ile âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye ve 

meclis-i  idârede taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve evkaf me’mûru 

huzûrunda rü’yet-i muhâsebeye ve ikame-i şühûd istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve 

terâküm eden bedelâtını evkaf ve mâl sanduklarından ahz ü kabz ile tarafıma irsâl ü 

îsâle ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve tanzîm-i senedâta ve ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

(?) 

Mühür 

Mütevellîye-i mûmâ-ileyh Hacı Ahmed Ağa kerîmesi Hâce Fâtıma hâtûn tarafından 

huzûr-i şer ‘de husûs-i mezkûrlar haklarında vekîl eylediğini ve zevâtını ta‘rîf 

eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr ve imzâ eyledik 

Muarrif Ahmed oğlu   
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Muarrif Hurdacızâde 

121 

            Numro 109 

Küçük Bengiler Mahallesi sâkinlerinden ve her biri teb‘a-i  Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti nisvânından ve zât-ı Kösedere-i  Zimmî ve Küçük Kenîse 

Mahalleleri sâkinlerinden ve her biri Ermeni Milleti’nden Pisik oğlu Karabet veled-i 

Ohâns ve Keşiş oğlu Vahân veled-i Mihayil nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefeNatur 

oğlu kızı Pirak(?)  binti Pirus nâm hâtûn Medine-i Sivas mahkeme-i   şer‘ iyyesinde 

ma‘kud-u meclis-i  şer‘-i hatîr-i lâzımu’t-tevkîrde merkûme Pirak(?)  hâtûnun sadrî 

kebîr oğlu zikrolunan Küçük Bengiler Mahallesi’nden Mısır oğlu Ohâns veled-i 

Estefan hâzır olduğu hâlde Bahtiyar Bostânı Mahallesi ahâlîsinden ve Da‘vâ  (----) 

zâde Ali Efendi ibn-i Ömer Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla 

Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Beber oğlu 

damadım Karabet’in sulbî sagîr oğlu Manuk ile sulbiyye-i sagîre kızı Nonuş(?) 

’un(?)  tesviye-i emirlerine hakk u (?)  vesâyet benim olduğu hâlde damadım 

müteveffâ-yı  merkûmun vâlidesi hakk-ı vesâyet benimdir diye benden ve müteveffâ-

yı  merkûmun bi’l-cümle terekesine vâzı‘ü’l-yed    olmak zaîmiyle/zimemiyle hisse-i  

irsiyyesini oğlum hâzır-ı  merkûm Ohâns’dan müteveffâ-yı  merkûmun vâlidesi 

Marta(?)  fuzûlî olarak iddiâ’ etmekde olduğundan bu bâbda merkûme ile mahkeme 

…….  i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsine tarafımızdan mûmâ-ileyh Ali Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediğinde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti 

kabûl eyledi dediğinde makarr-ı mezbûrenin sâdıra olan bi’l-cümle (----) oğlu hâzır-ı  

merkûm ile Ali Efendi’den her biri vicâhen ve şifâhen tasdîk eyledikleri ketb olundu. 

(?) 

Mühür 

Vekâlet-i mezbûreden isti’fâ eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledim. 

Fî 13 Şa’bân 1315      

Vekîl-i mûmâ-ileyh    

Mühür     
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Benlizâde       

Mühür 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Hâzır-ı merkûm 

Mühür 

Mezbûre Pirak(?)  hâtûnun zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve işbu mahalle emriyle 

inzasını yazdığını mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledik. 

Mu‘arrif-i merkûm      

İmza 

Mu‘arrif-i merkûm  

İmza 

 

Numro 110 

Medine-i Sivas mahallâtından Keçibula Mahallesi sâkinlerinden Kara Memük 

oğlu Süleyman bin Hâlil nâm kimesne medine-i merkûme mahkemesinde ma ‘kud-u 

meclis-i şer‘imizde Sivas’ın Şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Dayı(?)  oğlu İsmail Ağa ibn-i-Ömer Ağa mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla zevce-i mutallâkam Salime bint-i Ahmed’in benden iddiâ’ etmiş 

olduğu mehr ve nafaka ve eşyâ da‘vâsı hakkında muhâkeme ve muhâsamaya ve 

redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg u tebellüga 

ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘ lâmâtı 

mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan 

mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb 

u ta‘yîn eyledim dediğinde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb 

olundu. 

(?) 

Mühür        
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Vekîl-i mûmâ-ileyh            

Mühür 

Numro 111 

Sivas’ın Şah Hüseyin Mahallesi sâkinelerinden olup her biri teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti nisvânından zevâtı Pazar ve Tokmak kapu Mahalleleri 

sâkinlerinden ve milleti merkûmeden Kapik oğlu Kalust veled-i Manuk Kırkazar 

oğlu Karabet veled-i Bâbek nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle mu’arrefe(?)  oğlu Kızı 

Maryam bint-i Mardiros nâm hâtûn tarafından bi’l-esâle ve sadrî sagîr oğulları Sahak 

ve Karakin ve sadriyye-i sagîre kızı Ezin(?) taraflarından bâ-hüccet-i şer‘iyye vasîleri 

olduğu cihetle bi’l-vesâye meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımu’t-tevkirde zikr olunan Şah 

Hüseyin Mahallesi’nden ve Ermeni Milleti’nden Muz oğlu Matil veled-i Erim nâm 

şâhıs muvâcehesinden da‘vâ ve takrîr-i kelâmla fi’l-asl Ekin Kasabası ahâlîsinden 

olup şah Hüseyin Mahallesi’nde sâkin(?)  iken bundan akdem fevt olan zevcim ve 

mûrisimiz(?) Ecziyân Markar’ın bi’l-cümle terekesine vâzı‘ü’l-yed olanlardan ve 

zimem-i nâsda olan hakkını ashâbından benimle (S.122) vasîleri olduğum oğul ve 

kızlarım sigar-ı mezbûrundan her birimizin hisse-i irsiyyemizi ve ke-zâlik benimle 

sigar-ı mezbûrundan her birimizin leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak kâffe-i 

deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye ve ticâriyye ve cezâiyyede her kimlerle olur ise olsun 

mehâkim-i  şer‘iyye ve nizâmiyyede müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten 

ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen ve gıyâben taleb ü da‘vâ ve 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine ve şühûd ve ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve sâdır olacak 

i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve her nev’ karar ve hüküm ve 

keşifler talebine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve bunların mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere tarafımdan bi’l-esâle ve bi’l-

vesâye Matil’i vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği işbu mahalle 

ketb olundu. 

Fî 13 Cemâziyel-âhir 315  

Vekîl-i merkûm Muz (?) oğlu Matil 

Müvekkile 
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Papus oğlu kızı Maryam 

Müvekkile Papus oğlu kızı Maryam’ın zâtını ta‘rîf eylediğimizi ve işbu 

mahalle emriyle karındaşı Kapril mezbûrenin imzâsını yazdığını işbu mahalle imzâ 

eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr   

İmza     

Mu‘arrif-i mezbûr      

İmza  

            Numara 112 

            Sivas’ın Hoca İmam Mahallesi sâkinlerinden teb‘a-i  Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milleti nisvânından Boyacı oğlu Menût(?)  Mıgdısı Ohâns’ın zevce-i 

metrûkeleri olup zevâtı Üryani (----)  ve Çavuşbaşı Mahallesi (----) merkûmeden …(-

---) (?)  oğlu (?) a‘rîfleriyle mu’arrefeKazaroğlu kızı (----) meclis-i şer‘de mahalle-i 

(----)  ahâlîsinden (----) merkûmesinden Boyacı (----) Esteban mahzarında kendi 

tarafından bi’l-esâle (----) ve sadrî sagîr oğulları Nerses ve Evakim sadriyye-i sagîre 

kızı(?)  Takuk taraflarından (----) Sivas Mahkeme-i   Şer‘iyyesi’nden mu’tî fî  9 

Cemâziyel-evvel 315 günü tarihiyle müverrih (----) vesâyet hücceti mûcebince bi’l-

vesâye ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla bundan akdem fevt olan murisimiz (?)  

zevcim …….. müteveffâ-yı  m.(?)  Boyacı oğlu Ohân’ın er-karındaşı merkûm Artin 

müşterek olarak nefs-i Sivas ve kaza ve kurâlarda vâki‘ ve zimem-i (----) bulunan 

bi’l-cümle matlûbâtımı ve mûrisimiz(?) (----) merkûma âid (----) ve benimle vasîleri 

bulunduğum sagîrun-u merkûmûna irsen intikâl (----)  benden ahz ü kabz ile huzûr-i 

hâkimde sâbit olacak (----)  düyûnâtımızın tesviyesine (----) ve benden imtinâ’ eden 

medyûnlar aleyhinde mehâkim-i âide(----) ikame-i da‘vâ yı (----)  bidâyeten ve (----)  

ve gıyâben ve  i‘tirâzen ve i’âdeten muhâkeme ve (----) kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame  ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa teblîg u (---

-)  ve şahs-ı sâlis sıfatıyla (----) ve i‘tirâze’l-gayre ve murisimiz (?)  müteveffâ Ohâns 

nâmına tarihiyle mukayyed olan hânenin hudûd-i mahdûdu bi’l-müzâyede esmânının 

ahz ü kabzına ve inde’l-îcâb tarafından âherini dahi tevkîl ü azle ve murisimizin (?)  

leh ve aleyhine  vuku‘ bulmuş ve bulacak kâffe-i şer‘iyye ve (----) (?)  şerâit-i 
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me’zûn iyyet-i meşrûham dâiresinde muhâkeme ve muhâsama redd-i cevâba ve 

istihsâl edeceği ilâmâtı mevk’-i icrâya vaz‘ etmeye ve ahz ü kabza ve hacz vaz‘u 

fekkine ve husûsât-ı mezkûrelerin mütevakkıf olduğu umûrun (----) (?)  îfâ ve icrâya 

(    )  olmak ve re’yiyle amel (----) üzere kendi tarafımdan bi’l-esâle ve bi’l-vesâye 

merkûm Ezin(?)’i vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği işbu mahalle 

ketb olundu. 

Vasî-i mezbûr 

İmza 

Müvekkile Kazar oğlu Tonik’in(?)  zâtını tarf eylediğimizi ve mezkûr vekâlet 

şerhinin zîrini emriyle Mıgırdıç Efendi mezbûrenin imzâsını mübeyyin işbu mahâlli 

imzâ eyledik. 

Mu‘arrif-i merkûm           

İmza                              

Mu‘arrif-i merkûm    

İmza 

            123 

            Numro 113 

            Fi’l-asl Sivas’ın Cami’-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden olup Karahisâr-ı Şarkî 

Sancağı dâhilinde Suşehri Kazası mâl müdîr-i sâbıkı Sadeddin Efendizâde İzzet 

Efendi ibn-i Sadeddin Medine-i Sivas İstînâf Mahkemesi’ne mahsûs odada ma ‘kud-

u meclis-i(----) enverde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla kaza-i mezkûrda mâl 

müdîriyyetiyle bulunduğum esnâ’da gûyâ ……………. a’şâra iştirâk eylediğim 

iddiâ’sıyla(----) (?)  dolayı aleyhime (?) husûs-u mezkûr ile benim tarafımdan eşhâs-ı 

aleyhinde eşhâs-ı tarafımdan benim (----) açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye 

ve ticâriyye ve hukûkiyye ve cezâ’iyye haklarında müddeî ve müddeâ aleyh 

sıfâtlarıyla âid olduğu mezkûr Karahisâr-ı Şarkî ve sâir vilâyât ve mülhak kazalar 

mehâkim-i  şer‘iyye ve mecâlis-i  Devlet-i Âliyye (----) her kimler ile (----) olsun 

bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme ve muhâsama 
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redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müste(----) ve levâyih takdîmine ve ikame-i şühûd 

ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve tablîg ve husûs-i mezkûrların îcâb ettiği bi’l-

cümle kavânîn-i Devlet-i Aliyyenin her bir mevâddını icrâya ve redd-i a’zâya ve 

şahsı sâlis sıfâtıyla duhûl-i muhâkemeye ve i‘tirâz alel-hükm-i ve’l-gayra ve her nev’ 

karar ve hüküm ve keşifler talebine ve hacz vaz‘u fekkine ve mümeyyiz ve ehl-i 

hibre ta‘yîn ü azline ve tarafından âheri tevkîl ü azle ve ve sâdır olacak i‘lâmâtı 

mevki‘ -i icrâya vaz‘a ve’l-hâsıl  hukukumun muhâfazası emrinde şer‘an  ve nizâmen 

lâzım gelen tedâbîrin icrâsına ve  bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde 

re’yiyle amel (----) üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 

kabûlüne mevkufe Karahisâr-ı Şarkî ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden (----) zâde 

Ömer Şevki Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr 

eyledim. 

315  

Mühür 

            Numro 114 

            Sivas’ın Ganem Mahallesi sâkinlerinden Varna’lı Abdurrahman bin Ömer 

nâm kimesne meclis-i şer‘de Pulur Mahallesi ahâlîsinden Varnalı Bekir bin Ebu 

Bekir mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla zevce-i mutallâkam Canbaz 

Ali’nin Hafîdesi olan Meryem(?)  Hâtûn’un benden istediği mehr ve nafaka ve bu 

husûsda mezbûre ile mahkeme-i şer‘iyyede muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i 

şühûd ve istimâ’na ve tahlîf-i istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a (----) 

umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Bekir Ağa’yı vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâleti kabûl eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

315   

(?)  

Vekîl-i merkûm  

Mühür 
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            124 

            Numro 115 

Medine-i Sivas mahallâtından ve Örtülüpınar Mahallesi sâkinlerinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Elton oğlu Akob veled-i Ohâns ve 

şâhısları Câmi’-i Kebîr ve Küçük Kenîse Mahalleleri sâkinlerinden ve her biri teb‘a-i  

müşârün-ileyhânın millet-i  merkûmesinden ve Dîdeyân oğlu Akob veled-i Manuk ve 

Acem oğlu Öskehân veled-i Vartemisi nâm şâhıslar ta‘rîfleriyle   mu’arrefeAhîr oğlu 

Kızları Üskûhi(?)  ve Kadem(?)  bintân-ı Kirkor nâm hâtûnlar meclis-i  şer ‘-i hatîr-i 

lâzımu’t-tevfîrden Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Osman Efendi bin Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Sivas’ın 

Şah Hüseyin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden pederimiz 

Ekinli Ahîr Oğlu Kirkor bi’l-cümle tereke-i vakfiyyesinden hisse-i  irsiyyemizi 

vâzı‘ü’l-yed    olan Bâbis oğlu kızı Maryam ile sâir îcâb edenlerden taleb ü da‘vâ ve 

mezbûre Bâbis oğlu mezbûre Bâbis oğlu kızı Maryam’ın iddiâ’ ettiği şirecilik ve 

zahîre şirketi ahz u i‘tâ sından dolayı muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd 

ve istimâ’na ve tahlîf-i istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât 

ve levâyih takdîmine ve şahs-ı sâlis ve i ‘tirâzu’l-gayr sıfâtlarıyla duhûl-i 

muhâkemeye ve istihsâl edecek i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘ (----) 

ve’l-hâsıl  husûsat-ı mezkûrelerin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâ ve icrâsına 

me’zûn olmak ve kendi re’yiyle amel etmek üzere (----) Osman Efendi’yi vekîl nâsb 

u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâleti kabûl eylediği işbu mahalle ketb 

olundu.  

Vekîl-i mûmâ-ileyh   

İmza             

Müvekkile-i mezbûre                         

İmza                                     

Müvekkile-i mezbûre 

İmza 
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Müvekkile-i mezbûrân Kadem(?)  ve Üskûhi(?)  nâm hâtûnların şâhıslarını ta‘rîf 

eylediğimizi mezbûrelerin emirleriyle merkûm Akob mezbûrelerin isimlerinin her 

birini imzâ eylediğimizi tasdîk ederiz.  

315 

Mu‘arrif-i merkûm           

İmza                                        

Mu‘arrif-i merkûm      

İmza 

             Numro 116 

             Medine-i Sivas mahallâtından ve Çavuşbaşı Mahallesi ahâlîsinden Adıslı 

oğulları Ahmed ve Osman ibn-i Bekir zevâtı mahalle-i merkûmeden Kavaklı oğlu 

Ahmed bin Abdullah Usta Ömer oğlu İbrahim bin Mustafa nâm kimesne ta‘rîfleriyle 

mu’arrefe olduğu oğlu kızı Fatıma hâtûn bint-i Bekir’den her biri meclis-i şer‘de 

Pazar Mahallesi’nden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden ve da‘vâ 

vekîllerinden Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla 311 sene-i mâliyyesi hilâlinde vefât edüb verâseti ancak bize münhasıra olan 

pederimiz Uslu oğlu Bekir Ağa’nın nâmına ihâle edilen arıklar ve Damlacık 

Karyesinin 309 senesi hâsılât-ı öşriyyesini ahz ü kabz eden Ece Mahallesi 

ahâlîsinden Hacı Mehmed oğlu Abdullah aleyhinde Sivas Mahkeme-i   Bidâyetinde 

ikame etmiş olduğumuz da‘vâda merkûmla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve 

gıyâben ve temyîzen ve i‘tirâzen ve iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis 

i‘tirâzu’l-gayr sıfâtlarıyla muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi 

imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame ve istimâ’na ve tahlîf 

ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve teblîg ü tebellüga ve sâdır 

olunacak i‘lâmı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a hacz vaz‘u fekkine ve fekkine ve husûs-ı 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâ ve icrâya me’zûn ve kendi re’yiyle 

amel etmek üzere tarafımızdan merkûm Mıgırdıç Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Müvekkile-i mezbûre 

Müvekkil-i merkûm 
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           Müvekkile-i mezbûrun Fatıma hâtûnun şahsını ta‘rîf eylediğimiz gibi imzâsı 

zîrine parmak basdığını tasdîk ve temhîr eyleriz. 

21 Cemâziyel-ûlâ 1315 

Mu‘arrif-i merkûm           

İmza        

Mu‘arrif-i merkûm    

İmza 

125 

Numro 117 

Şah Hüseyin Mahallesi eşrâfından Celal Babazâde El-hâc Mustafa Efendi 

İbn-i Süleyman Efendi meclis-i şer‘de Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden ve 

da‘vâ vekîllerinden Osman Nuri Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla eşhâs tarafından benim aleyhimde ve benim tarafımdan eşhâs 

aleyhinde ikame okunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve 

cezâiyyede her kimler ile olur ise (----) âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 

nizâmiyyede müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis i‘tirâz ale’l-gayr sıfâtıyla 

bidâyeten ve (----) ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama redd-i cevâba ve taleb-i 

da‘vâyav ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve kendi imzâsıyla 

müsted‘ayât (----)  olacak i‘lâmat-ı mevki‘-i icrâya ve hacz vaz‘u fekkine ve 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve her nev’ karar ve hüküm ve keşifler 

talebine ve redd-i a’zâ ve protesto keşîdesine ve ve bunların mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Osman Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

315  

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

(?) 

İmza 

Mühür 
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Numro 118 

Medine-i Sivas mahallâtından ve Üryani Zimmî Mahallesi sâkinlerinden ve 

her biri teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Boyacı oğulları Nişân ve 

Tarbus Ağa veled-i (----) meclis-i şer‘de mahallât-ı merkûmeden Pazar Mahallesi 

sâkinlerinden ve devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i  merkûmesinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Mıgırdıç Efendi (----) ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla müştereken veya 

münferiden leh ve aleyhimizde ikame edilmiş ve idilecek kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve 

hukûkiyye ve ticâriyye ve haklarında cezâiyyede müddeâ aleyh ve şahsı sâlis i‘tirâz 

alel-gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve 

iâdeten muhâkeme ve muhâsama redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve 

levâyih takdîmine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve rü’yet-i 

muhâsebe zımnında mümeyyiz ve keşf içün ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve redd-i 

a’zâya istihsâl idilecek i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘u fekkine ve 

tarafımdan akd idilecek hükmüm resmen takrîrine ve’l-hâsıl  bi’l-cümle 

husûsâtımızın neticesine kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâ ve icrâya 

me’zûn olmak ve kendi re’yiyle (----)  etmek üzere tarafımdan (----) Efendi’yi 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl-i mutlak ve mufevvız nâsb u 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i (----) edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm 

etmeğin  vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

(?) 

İmza          

Vekîl-i merkûm                                  

İmza   

Müvekkil-i merkûm  

İmza 

 

            126 

            Numro 119 

            Medine-i Sivas mahallâtından Sarı Şeyh Mahallesi sâkinlerinden Tatar 

Ahmed Ağa ibn-i Hacı Ahmed nâm kimesne mecli-si şer ‘de mahallât-ı merkûmeden 

Bahtiyar Bostânı Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ vekîllerinden Benlizâde Ali 
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Efendi ibn-i Ömer mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Sarı Şeyh 

Mahallesi’nde kâin İhramîzâde Ahmed Efendi hânesinde müsâfereten sâkine fi’l-asl 

Sivas’lı Hacı Ahmed Ağa kerîmesi Hâmiye Fatım Hânım (----) Mehmed nâm 

hâtûnun mahkeme-i şer‘iyyede aleyhimde ikame edilmiş olduğu Sivas’da olan 

Osman Paşazâde Âlime Hânım Vakfı dâhilinde bulunan akarât maddesinden dolayı 

âid olduğu mahkeme-i şer‘iyyede taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama redd-i 

cevâba ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan merkûm Ali Efendi 

Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği ketb olundu. 

Fî 26 Cemâziyel-evvel 315 

Vekâlet-i mezkûreden isti’fâ eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledim. 

(Temürcülerardı Mahallesi sâkinlerinden (----) dayızâde İsmail Ağa ibn-i Ömer ve 

Ağca Bölge Mahallesi’nden Ağnevid’li Süleyman Ağa ibn-i Ömer nâm kimesne 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe)  (bu kısım tamâmlanmamış) . 

127 

Numro 120 

Hafik kazası kurâsından ve Yarhisârı Karyesi ahâlîlerinden Karakız oğlu 

Nişân veled-i Kirakos ve Karakız oğlu Ohâns veled-i Serkes medine-i merkûme 

mahkemesinde ma ‘kud-u meclis-i şer‘de Medine-i Sivas mahallâtından ve Üryani 

Müslim Mahallesi’nden ve da‘vâ vekîllerinden Na’lband oğlu Agob veled-i Kigork 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla ba’de-mâ gerek Sivas ve gerek Hafik 

kazasında tarafımızdan âherleri aleyhinde ve âherleri tarafından leh ve (----) her nev’ 

deâvîye mahkeme-i   şer‘iyye ve nizâmiyyenin bidâyet-i hukuk ve ticâret ve cezâ’ 

kısımlarında bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen (----)  imzâsıyla 

müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ kararlar isti’mâline ve teblîg ü 

tebellüga ve ve hacz vaz‘u fekkine ve keşf ü muâyine(?)  ve lede’l-hâce(?)  sulh u 

ibrâya (----) mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan merkûm Agob’u(?)  

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn (----) mezkûreyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin  

vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 
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(?) 

Mühür 

Müvekkil-i merkûm  

İmza 

Müvekkil-i merkûm 

Mühür 

 Numro 121 

            (----) atîk Mahallesi ahâlîlerinden Dizdarzâde Es‘ad ve Avni Efendi ibn-iân-ı 

Hakkı Efendi Medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud meclis-i şer‘i  (----) Cedîd-i 

Kebîr Mahallesi’nden ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyan Nerses Efendi veled-i 

Öskehân mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla (----) merkûmeden (----) vefât 

eden peder ve mûrisimiz(?)  Hakkı Bey ‘in umûr umuâmelât ve ahz u i‘tâ sından 

dolayı hazîne-i celîle ve bank idâreleri(----) (?)  hasbe’l-verâse aleyhimize ve gerekse 

tarafımızdan bi’l-verâse bunlar aleyhlerinde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  

şer‘iyye ve hukuk ve (----) cezâ’iyyede her kimler ile olur ise olsun müddeî ve 

müddeâ aleyh ve şahs-ı sâlis sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve 

gıyâben ve iâdeten muhâkeme ve (----) cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve 

levâyih takdîmine ve her nev’ kararlar istihsâline ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine 

ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre 

ta‘yînine vaz‘-ı hacz ve fekkine ve’l-hâsıl  husûsat-ı mezkûrelerin mütevakkıf (----) 

küllîsini îfâya ve re’yi ile amel etmek üzere tarafımdan merkûm (----) vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nasb u ta‘yîn (----) ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve 

iltizâm etmeğin vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr     

Yetimyan Nerses 

Müvekkil-i merkûm 

Mühür 
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 128 

           Numro 122 

An-asl Trabzon vilâyeti muzâfâtından Ordu Kazası kurâsından Tımarlu 

Karyesi ahâlîsinden Sivas’da Sulu Kahve’de müsâfereten sâkin zevâtıKarahisâr-ı 

Şarkî ahâlîsinden Hazînedârzâde Mehmed Ragıb Efendi ibn-i Abdulkadir Efendi 

Sivas Vilâyeti maiyyet me’mûrlarından rif’atlü Ali Osman Efendi ibn-i Ali Osman 

Efendi ta‘rîfleriyle mu‘arref Ali’nin(?) zâde Mustafa Ağa ibn-i Hasan Ağa ibn-i 

Mehmed nâm kimesne Medine-i Sivas mahkemesinde ma ‘kud-u meclis-i  şer 

‘imizde Sivas’ın Akdeğirmen Mahallesi ahâlîsinden Şehr-i kışlalızâde İbrahim 

Efendi ibn-i El-hâc Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb 

Karahisâr-ı Şarkî Sancağı dâhilinde Hamur (----) (?) Kazası dâhilinde Hamîdiyye 

Kazası kurâsından Karice Karyesi arâzîsinde vâki‘ Ak harik ve kara oluk demekle 

ma’rûf ma ‘lûme’l-hudûd vel-etrâf amucazâdem Arif Ağa ile müştereken bana tapu 

mutasarrıf olduğumuz Çiftliklerde müste’ciren vefât eden Bektaş oğlu Salih ve 

Davud oğlu Pamuk ve Çoban Hüseyin ve Keçeli Yusuf ve Süleyman ve Habib oğlu 

Hüseyin nâm kimesnelerden Hamîdiyye nâm-ı diğeri Palas Kazası Bidâyet 

mahkemesinde Çiftlik-i mezkûremizin terâküm eden ma‘lûme’l-mikdâr bedel-i 

îcâresinin tahsîliyle tarafımıza teslîmi hakkında cereyan eden muhâkeme netîcesinde 

iki senelik bedel-i îcâresinin müddeâ aleyh ve mûmâ-ileyhimden bi’t-tahsîl 

tarafımıza teslîmlerinde dair aleyhlerinde sâdır olan fî 16 Eylül 308 tarihli i‘lâm-ı  

gıyâbînin lede’l-i‘tirâz tasdîki hükmünü hâvî sudûr eden fî 9 Temmuz sene 1309 

tarihli i‘lâm aleyhine  mahkûmun-aleyh merkûmûndan Salih ve Pamuk Ali ve 

Hüseyin ve Yusuf ve Süleyman adem-i kanâ’atle Sivas Vilâyeti İstînâf Hukuk 

Mahkemesi’ne mürâcaatla istînâf-ı da‘vâ etmiş oldukları ve ba’de’ l-istînâf Ali vefât 

etmekle müteveffâ-yı  merkûmûn vârisleri ve kezâ ba’de’l-istînâf vefât eden Keçeli 

oğlu Yusuf’un vereseleri müste’nif-i merkûmûn Salih ve Hüseyin ve Süleyman ile 

Çiftlik-i mezkûrun bedel-i îcâresi ve arâzîsi hakkında istînâfen muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve her nev’ kararlar talebine  istihsâline ve hükm-i 

gıyâbî ve vicâhî talebine ve ikame-i şühûd  ve istimâ’na ve bunların mütevakkıf ve 

müteallik olduğu umûrun küllîsini îfâya re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh  İbrahim Efendi’yi vekîl  ve 

nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 
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hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin  mâ 

vaka’a bi’t-taleb  ketb olundu. 

Fî 29 C. 1315 

(?) 

Mühür 

Mûmâ-ileyh Mustafa Ağa’nın zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu 

mahâlli temhîr eyledik. 

Fî 29 C 1315 

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh   

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh    

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

            Numro 123 

            An-asl Hafik Kazası kurâsından Tödürge Karyesi ahâlîsinden ve zâtları 

Cami’-i Kebîr Mahallesi eşrâfından Sarı Hatibzâde ve Abdürrahîm Efendi ibn-i 

Sıbğatullah Efendi ve Karahisârîzâde Mehmed Rif’at Efendi ibn-i Şevki Efendi 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe Nâsuh oğlu İbrahim Ağa ibn-i Abdulkadir ve karye-i merkûme 

ahâlîsinden Vesil(?)  Çavuş oğlu Mehmed Nuri bin Vesil ve yine karye-i 

merkûmeden Aluçlu Hâlil oğlu Mehmed Ali bin Hâlil nâm kimesnelerden her biri 

Medine-i Sivas Mahkemesi’nde ma ‘kud-u meclis-i  şer ‘-i şerîf-i enverde her biri 

takrîr-i kelâmla Koçgiri Kazası kurâsından Bezağıl Karyesi ahâlîsinden Çoban oğlu 

Süleyman yedinde mâlı olan Camus sirkati isnâdından dolayı mezkûr Koçgiri Kazası 

Mahkeme-i bidâyetten da‘vâ ve netice-i muhâkemede iki bin iki yüz yetmiş guruş 

mesârif-i mahkemenin bizden tahsil (----) aleyhimizde sâdır olan fî 9 Rebîü’l-âhir 

1315 tarihli i‘lâm-ı cezâiyyeyi istînâf ettiğimizden Sivas istînâf cezâ’ mahkemesinde 

istînâfen muhâkeme ve muhâsama ve murâfaaya ve her nev’ kararlar talebine  ve 

ikame-i şühûd  ve istimâ’na ve husûs-i mezkûrun mütevakkıf ve müteallik olduğu 

umûrun küllîsini îfâya me’zûn olmak üzere tarafımızdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile Üryani Müslim Mahallesi ahâlîsinden işbu hâzır-ı  bi’l-meclis 
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Hazînedârzâde Osman Nuri Efendi ibn-i Ali Efendi’yi vekîl  nâsb u ta‘yîn eyledik 

dediklerinde mûmâ-ileyh Osman Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin  vâki’ul-hâl bi’t-

taleb  ketb olundu. 

Fî 4 Temmuz 315 

Hafik Kazası’ndan Tödürge Karyesi’nden 

Vekîl-i mûmâ-ileyh       

Müvekkil-i merkûm       

Müvekkil-i merkûm 

Vesil Çavuş oğlu 

Merkûm Nâsuh oğlu İbrahim bin Abdulkadir’i ve Mehmed Nuri’nin ve Hâlil oğlu 

Mehmed’den her birinin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr 

eyledik. 

Fî 4 // 

Mu‘arrif-i mezbûr  

Mu‘arrif-i mezbûr 

129 

Numro 124 

            Mihr-i Vefa Nâhiyesi kurâsından Mescidli Karyesi sâkinlerinden zevâtıŞah 

Bey Karyesi’nden Ahmed Ağa ibn-i Ömer ve Seyfik Karyesi’nden Kel Ömer oğlu 

Derviş Mehmed nâm kimesne (----) Yuvacı oğlu kızı Adile hâtûn bint-i  Ömer 

Meclis-i şer‘de mahallât-ı merkûmeden şeyh Çoban Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Dayızâde İsmail (----) ikrâr-ı tâmm (?)  ve takrîr-i kelâmla müteveffâ 

pederimizden müntakil emvâl ü eşyâ ve hayvânât ve nukûd vesâireye vâzı‘ü’l-yed    

bulunan li-ebeveyn er-karındaşım Mustafa’dan hisse-i  (----) defter mûcebi mezbûr 

Mustafa ile mahkeme-i   şer‘iyyede taleb ü da‘vâ ve husûmet ve redd-i cevâba ve 

tahlîf ü istihlâfa ve ikame-i şühûd  ve istimâ’na ve teblîg ü tebellüga ve ahz (----) 

mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mezbûr İsmail Efendi’yi 
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vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Mezbûre Adile hâtûnun zâtını ta‘rîf ve mührü olmayıp parmak bastığını bi’t-

taahhüd tasdîk eylediğimizi mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

Mu‘arrif-i mezbûr  

Mühür 

Mu‘arrif-i mezbûr 

            Numro 125 

            (----) ahâlîsinden ve Teb‘a-i  Devlet-i Aliyye’nin Katolik Milleti’nden Burcan 

Oğlu Ohâns(?)  veled-i Kirkor nâm şâhıs meclis-i şer‘de Sivas’ın Pazar (----) Devlet-

i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden ve da‘vâ vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç Efendi 

veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Medine-i  merkûme 

mehâkim-i  şer‘ (----) derecesinde olur ise olsun leh ve aleyhimde ikame olunmuş ve 

olunacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye ve hukûkiyye  ve ticâriyye ve cezâiyyede müddeî 

ve müddeâ (----) şahs-ı sâlis  (----) gayr sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen 

ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten muhâkeme muhâsama ve redd-i cevâba  ve kendi 

imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd-u ikameve istimâ’na tahlîf-i 

istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve istihsâl idilecek i‘lâmâtı 

mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u fekkine ve’l-hâsıl  bi’l-cümle husûsâtın son 

derecelerine kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya ve icrâya me’zûn olmak 

ve kendi re’yiyle (----) üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımdan merkûm Mıgırdıç Efendi’yi vekîl ü mufavvız/müfevvez ve murahhas 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin  vâki’ul-hâl bi’t-

taleb ketb olundu. 

………..  

İmza  

Vekîl-i merkûm  

Mühür 
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            130 

            Numro 126 

            Medine-i Sivas mahallâtından Sarı Şeyh Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i  

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Tuhfeci oğlu Bediros veled-i Abraham nâm 

şâhıs Medine-i  mezbûre mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  şer ‘-i hatîr-i lâzımu’t-

tevfîrde Pazar Mahallesi’nden ve teb‘a-i Devlet-i müşârün-ileyhânın millet-i  

merkûmesinden ve da‘vâ vekîllerinden işbu bâ’isü’r-rakîm Poladyan Mıgırdıç Efendi 

veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Medine-i  merkûme 

mahkeme-i   şer‘iyye ve nizâmiyyesinin her kangı dâire ve derecelerinde olursa olsun 

leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i  şer‘iyye hukûkiyye ve ticâriyye 

ve cezâiyye haklarında müddeî ve müddeâ aleyh ve şahs-ı  salis ve i‘tirâz alel-gayr 

sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve vicâhen ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine ve şühûd-u ikame ve istimâ’na tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i 

hibre ta‘yîn ü azline ve istihsâl idilecek i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve hacz vaz‘u 

fekkine ve’l-hâsıl  bi’l-cümle husûsâtın son derecelerine kadar mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsini îfâya ve icrâya me’zûn olmak ve kendi re’yiyle amel etmek üzere 

tarafımdan Mıgırdıç Efendi’yi vekîl-i mutlak nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl etmeğin vâkı’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

(?)  

İmza 

Vekîl-i merkûm 

İmza 

            Numro 127 

            Sivas Bahtiyar Bostânı ahâlîsinden ve mahalle-i mezkûrun imâmı müteveffâ 

Mehmed Efendi’nin mahdûmu Hamza Efendi medine-i merkûme mahkemesinde 

ma‘kud-u meclis-i şer‘imizde ve mahalle-i mezbûrede Benli oğlu Ali Efendi ibn-i 

Ömer Ağa muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâmla Ali Baba Mahallesi ahâlîsinden 

Göğdenli oğlu eniştem Mehmed Ali’nin ikame eylediği tereke da‘vâsından dolayı leh 

ve aleyhimde müddei ve müddeâ aleyh sıfâtıyla tabakât-ı muhâkemenin her bir 
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dâiresinde ve derecesinde mahkeme-i bidâyet cezâ ve istînâf cezâ’ ve mahkeme-i   

bidâyet-i hukuk dâirelerinde muhâkeme imzâsıyla istid’â takdîmine husûs-i 

mezkûrelerin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini edâ ve îfâ ve re’yiyle amel etmek 

üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile merkûm Ali Efendi’yi vekîl ve 

nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’ul-

hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî Receb 315   

Mühür 

Vekîl-i mezbûr 

İmza  

            131 

            Numro 128 

            Medine-i Sivas mahallâtından Şems-i Ferrâş Mahallesi sâkinlerinden ve 

zâtları mahalle-i merkûmeden Tesbihci oğlu Hacı Ahmed bin Mehmed ve Kazar oğlu 

Mehmed bin Ali nâm kimesneler ta‘rîfleriyle  mu‘arrefeler Arabacı müteveffâ Hâlil 

kerîmeleri Dudu ve Fatıma hâtûnlar Medine-i Sivas mahkemesinde ma‘kud-u meclis-

i şer ‘imizde Şeyh Çoban Mahallesi’nden (----) Dayızâde İsmail Ağa ibn-i Ömer 

mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla müteveffâ-yı  mezbûr İsmail Efendi’nin 

zevcesi Müntehâ hâtûn ve mahdûmu Behcet Ağa taraflarında (----) bir bâb menzil 

hakkında muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve şühûd u ikame ve istimâ’na 

ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve istihsâl idilecek (----) ve’l-hâsıl  husûsât-ı 

mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini edâ ve îfâya ve kendi  re’yiyle amel 

etmek üzere tarafımızdan vekâlet-i âmme-i (----) sahîha-i şer‘iyye ile merkûm İsmail 

Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî (----) etmeğin  vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

(?) 

Mühür 

Mezbûrelerin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledik. 
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Vekîl-i mezbûr      

Vekîl-i mezbûr        

Mu‘arrif-i mezbûr            

Mu‘arrif-i mezbûr 

Numro 129 

        Medine-i Sivas mahallâtından Abadan Mahallesi sâkinlerinden ve Kars 

Muhâcirlerinden Kunduracı Mehmed Ağa ibn-i Yusuf nâm kimesne Medine-i  

merkûme mahkemesinde ma ‘kud-u (----) mahallât-ı merkûmeden ve Hacı Mehmed 

Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Çapûtîzâde Hafız Abdulkadir Efendi 

ibn-i Ali Efendi muvâcehesinde da‘vâ ve   (----) Zelîha hâtûnun benden tasaddî 

eylediği nafaka da‘vâsından dolayı mezbûre ile muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve mezbûrenin hukuk-i zevciyyesini itâat…(----) ve taleb ü da‘vâya ve husûs-

i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine ve muhâkemenin son derecesine 

kadar îfâ-yı muâmele etmek (----) merkûm Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd 

ve iltizâm etmeğin  vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

(?)  

Mühür 

Vekîl-i merkûm  

Mühür 

             Numro 130 

             Medine-i Sivas mahallâtından Küçük Minare Mahallesi eşrâfından Hazret-i 

Şemseddîn kuddise sirrahu’l-azîz (----) Ahmed Efendi ibn-i şeyh Hüseyin Efendi 

Medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  şer‘i şerîf-i enverde sulbî 

kebîr oğlu mekremetlü Şeyh Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla benim zimem-i nâsda olan kâffe-i hukukumu ashâbından taleb ü da‘vâ ve 

husûmet ve redd-i cevâba ve efrâd tarafından leh ve aleyhimde ikame olunmuş ve 

olunacak her nev’ hukuk ve ticâret ve cezâ’ da‘vâlarında muhâkeme-i şer‘iyye ve 
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meclis-i  idârede ve muhâkeme-i nizâmiyyenin hukuk ve ticâret ve cezâ kısımlarında 

her kimler ile olur ise olsun müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve 

istînâfen ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve temyîzen ve tashîhân mürâfaa  ve muhâsama ve 

müdâfaaya ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve mümeyyiz ve 

ehl-i hibre ta‘yînine ve her nev’ kararlar talebine ve keşf ü muâyeneye ve teblîg ü 

tebellüga ve şühûd ve ikame  ve istimâ’na ve protesto (----) vaz‘a ve vaz‘-ı hacz  ve 

fekkine ve ahz ü kabza ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve’l-hâsıl  usûl-i  

muhâkeme-i şer‘iyye ve hukukiye ve cezâiyye (----) müddeî sahıs ve maznûnlara 

vermiş olduğu cemî’-i salâhiyyeti hâiz olmak ve muhâkemenin son derecesine kadar 

rey’iyle âmel etmek ve lede’l-iktizâ şerâit-i mezkûre dâiresinde tarafından âheri 

tevkîle me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i şer‘iyye ile tarafımdan 

mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim 

dediğinde mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd etmeğin 

vâki’u’l-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Şemseddîn kuddise sirrahû 

Mühür 

132 

Numro 131 

Küçük Minare Mahallesi eşrâfından Hazret-i Şemseddîn -kuddise sirrahu’l-

azîz-Hazretleri’nin post-nişîni reşâdetlü Şeyh Ahmed Efendi ibn-i Eş-şeyh Hüseyin 

Efendi’nin sulbîkebîr oğlu mekremetlü Şeyh Mehmed Efendi meclis-i  şer ‘-i şerîf-i 

enverde pederi mûmâ-ileyh Şeyh Ahmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla benim zimem-i nâsda olan kâffe-i hukukumu ashâbından taleb ü da‘vâ ve 

husûmet ve redd-i cevâba ve efrâd tarafından leh ve aleyhimde ikame olunmuş ve 

olunacak her nev’ hukuk ve ticâret ve cezâ’ da‘vâlarında mahkeme-i   şer‘iyye ve 

meclis-i  idârede ve mehâkim-i  nizâmiyyenin hukuk ve ticâret ve cezâ’ kısımlarında 

her kimler ile olur ise olsun müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve 

istînâfen ve i‘tirâzen ve i’âdeten ve temyîzen ve tashîhân muhâkeme ve mürâfaa ve 

muhâsama ve müdâfaaya ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve 

mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve her nev’ kararlar talebine ve keşf ü muâyeneye 
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ve teblîg ü tebellüga ve şühûd ve ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve protesto 

keşîdesine ve i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve vaz‘-ı hacz ve fekkine ve ahz ü kabza 

ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve rü’yet-i muhâsebeye ve’l-hâsıl  usûl-i  

muhâkeme-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve cezâiyye ve kavânîn-i mevcûde ve sâirenin 

müddeî sahsı ve maznûnlara vermiş olduğu cemî’-i salâhiyyeti hâiz olmak ve 

muhâkemenin son derecesine kadar re’yiyle amel etmek ve lede’l-iktizâ şerâit-i 

meşrûha dâiresinde tarafından âheri tevkîle me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i şer‘iyye ile pederim mûmâ-ileyh Eş-Şeyh Ahmed Efendi’yi vekîl ve nâib-i 

münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dediğinde mûmâ-ileyh Şeyh Ahmed Efendi dahi ber-

vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

(?) 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür  

            Der-Saadet’de sâkin Receb Efendi birâderi Râif Efendi ile alâ tarîki’l-

münâsha seviyyen ve müştereken mâlik olduğumuz Koçgiri Kasabası dâhilinde kâin 

Boncuklu Bekir Karyesi’nde vâki‘ ma ‘lûme’l-hudûd vel-etrâf Kösedağı’nda 

İşmun(?) ve simli kurşun ma’deninde evvelâ muharrer nısf hissemizi dahi bey‘a ve 

ve menâfi’ini dilediği gibi ahz ü kabza ve gerekse bey ‘a ve mübâdeleye ve suver-

i(?) sâire ile benim gibi tasarrufa 

Mühür     

Mühür 

            Numro 132 

            (----) kurâsından Hocabey Karyesi ahâlîsinden Kırklı oğlu Mehmed bin Ali 

nâm kimesne Medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer ‘imizde (----) 

da‘vâ vekîllerinden Dayızâde İsmail Ağa ibn-i Ömer muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i 

kelâmla sulbî kebîr oğlum hâzır-ı merkûm Ali’de bin bâ-defter zimmetinde olan eşyâ 

ve mebâliğin ve hânenin hakkında muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve hacz vaz‘ u 

fekkine ve istihsâl idilecek i‘lâmâtı mevki‘i icrâ’ya vaz‘a ve’l-hâsıl husûsât-ı 

mezkûrelerin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini edâ ve îfâya ve kendi  re’yiyle 
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amel etmek üzere tarafımdan merkûm İsmail Ağa’yı vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin  

vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Fî 11 Receb 1315  

Vekîl-i merkûm 

Mühür  

            Numro 133 

            (----) Eskizâde Hâlil Ağa ibn-i İsmail nâm kimesne ma‘kud-u meclis-i şer‘i 

şerîf-i enverde Ganem Mahallesi eşrâfından Hamamcızâde İsmail Ağa ibn-i İsmail 

Ağa ibn-i Mehmed Ağa mahzarında (----) Kavak Karyesi ahâlîsinden Behlül oğlu 

İbrahim nâm kimesnenin taht-ı nezâretinde karye-i merkûme mer’âsında ra’y 

olunmak üzere yedimde mâlım olan esb başında bozkır renkli bir re’s kısrağı bundan 

akdem mezbûr İbrahime emâneten teslîm etmişidim kısrak-ı mezkûr bi’l-emâne 

mezbûrun yedinde olduğu hâlde mezbûr İbrahim’in a’şâre olan ve bundan dolayı 

kaza-i mezkûrun müdîrliği miyânından mezbûr İbrahim’in emvâl ü hayvânâtını 

haczetmiş ve bu esnada benim mâlım olan kısrakda mezbûr İbrahim’in mâlıdır 

zaîmiyle mezâyid-i te’bî’ olunacağı isithbâr kılındığından mezbûr kısrağa hasbel-

me’mûriyye vâzı‘ü’l-yed    bulunan kaza-yı mezkûr mâl müdîrinden ve sâirlerinden 

müddeî sıfâtıyla kaza-i mezkûr mahkeme-i   şer‘iyye ve nizâmiyyesinde bidâyeten ve 

i‘tirâzen ve i’âdeten ve tashîhân ve gıyâben ve vicâhen taleb ü da‘vâ ve muhâkeme 

ve muhâsama ve müdâfaaya ve ahz ü kabza ve kendi imzâsıyla istid’â takdîmine 

teblîg ü tebellüga ve ikame-i  şühûd ve ve istimâ’na ve i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a 

ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yînine ve her nev’ kararlar talebine ve keşf ü 

muâyeneye ve ve tahlîf ü istihlâfa ve protesto keşîdesine ve vaz‘-ı hacz  ve fekkine 

ve ahz ü kabza ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve rü’yet-i muhâsebeye ve’l-

hâsıl  usûl-i  muhâkeme-i şer‘iyye ve hukukiyyede (----) cemî’-i salâhiyyeti hâiz 

olmak olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan 

mûmâ-ileyh İsmail Ağa’yı vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

mûmâ-ileyh dahi vekâlet-i (----) ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya 

taahhüd ve iltizâm etmeğin  vâki’ul-hâl bi’t-taleb  bi’t-taleb ketb olundu. 
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(?)315 

Mühür 

 

            133 

            Numro 134 

            Şer ‘-i şerîfden verilen me’zûniyyete binâen husûs-i âti’l-beyânın ketb ü 

tahrîrîçün Sarı Şeyh Mahallesi’nde vâki‘ Sivas Vilâyeti Jandarma Alayı seyyar 

binbaşısı rif’atlü Ziya Bey ibn-i Ali Bey ‘in(?)  konağında(?) Hacı Mahmud (----) 

ahâlîsinden Baş Velizâde Osman Ağa ibn-i Ali ve Oğlan Çavuş Mahallesi 

ahâlîsinden Maraz oğlu Mustafa Ağa ibn-i Osman ve Sarı Şeyh Mahallesi’nde 

sâkin(?)  muhâcir İsmail Efendi ibn-i (----) hâzır oldukları hâlde akd-i  meclis-i  şer ‘-

i âlî ettiğimde an-asl Trabzon Vilâyeti muzâfâtından Ünye kazası kurâsından Kabataş 

Karyesi sâkinelerinden olup konak-ı mezkûrda (----) makarr-ı(?) Arslan Bey kerîmesi 

Havva Şâhide bint-i  Arslan Bey nâm hâtûn meclis-i  ma ‘kud-u mezkûrda ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâmla pederim Arslan Bey ‘in bundan akdem (----) nefsini âhere 

tezvîc eylediği cihetle kendim hâl-i ma’zda beîs olarak ortalıkda kalarak teyzem 

Havva hâtûnla maan Sivas’a geldiğimde vâlidem mezbûre Melek(?)  hâtûn (----) 

ahâlîsinden Tanti oğlu Molla Mehmed nâm kimesneye bi’l-velâye inkâh ü tezvîc 

eylediğinde mezbûr Molla Mehmed dahi tezvîc ve kabûl eylediğini âlim olduğum 

zamandan berü (?)  vakt-i bulûğumda nefsimi ihtiyâr ile fesh mülâhazasında iken 

tarihden (    )  gün mukaddem mahalle-i merkûmede sâkine olduğum menzilde bâliğa 

olduğum anda nefsimi ihtiyâr ve akd-i  mezbûrdan i’râz u işhâd etmiş idim binâen-

aleyh zevcim mezbûr Molla Mehmed’in  muvâcehesinde kazâ-i feshini mahkeme-i   

şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve mürâfaa ve müdâfaaya ve teblîg ü tebellüga 

ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve’l-hâsıl  husûsât-ı mezkûrenin 

mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsini îfâya vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden Çaputzâde 

Hâfız Abdulkadir Efendi bin Ali Efendi’yi vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn 

eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledim. 

Fî 13 Receb 1315 ve fî 15 Teşrîn-i sânî sene 1317 
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Mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd eylediği işbu mahalle ketb olundu. 

Fî 13 Receb 1315 

Mahâll-i ma‘kud-u mezkûrda (----) Havva Şahide hâtûn ber minvâl-i 

muharrer fesh-i nikâha tarafımdan mezbûr Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eylediğim gibi mezbûrenin zâtını dahi huzûr-i şer ‘de ta‘rîf eylediğimi mübeyyin işbu 

mahâlli imzâ ve temhîr eyledik.  

Fî 13 Receb 315 

Hâzır-ı  mezbûr       

Mühür 

Hâzır-ı  mezbûr  

Mühür 

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh        

Mühür  

Mu‘arrif-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

            Numro 135 

Temürcülerardı Mahallesi sâkinelerinden ve zevâtı mahalle-i merkûme 

ahâlîsinden Töridizâde Hasan Efendi ibn-i Mustafa ve Ağca Bölge Mahallesi 

ahâlîsinden ve Ûnevidli oğlu Ali Efendi ibn-i Süleyman Ağa ta‘rîfleriyle mu’arrefe 

Tüfenkci oğlu kızı Fâtıma bint-i Mehmed nâm hâtûn kendi tarafımdan bi’l-esâle 

Bağdad Vilâyeti Mahkeme-i şer‘iyyesinden mu’tî fî 18 Safer 314 tarihiyle müverrreh 

hâkimü’ş-şer ‘ bulunan Mehmed Necmeddin Efendi mühriyle memhûr vilâyet-i 

müşârün-ileyhâ istînâf mahkemesi hey’eti tarafından musaddak hüccet-i şer‘iyye 

mûcebince zikr-i âtî husûsda taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve tarafından âheri tevkîl ü 

azle me’zûn iyyeti hasebiyle li-ebeveyn kız-karundaşı olup mahrûse-i Bağdad’da 

sâkine mevlûde hâtûn tarafından bi’l-vekâle meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Hacı 

Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Çapûtîzâde Hafız Abdulkadir 

Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Sivas’ın 
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Gökmedrese’de vâki‘ ma ‘lûme’l-hudûd vel-etrâf müştemilât-ı ma ‘lûmeyi hâvî bir 

bâb mülk-i menzil benimle müvekkilem ve hem-şîrem gaibe ani’l-beled Mevlûde 

hâtûna pederimiz müteveffâ Mehmed Ağa’dan bize mülkîyet ve vakfiyyet üzere 

intikâl etmekle menzil-i mahdûd-u mezkûru fuzûlî zabt ve vaz‘u yed edenler ile âid 

olduğu mehâkim-i şer‘iyyede muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i 

şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve bunların mütevakkıf 

ve müteallik olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile tarafımdan bi’l-esâle ve ber-vech-imeşrûha vekâletim hasebiyle hem-şîrem 

Mevlûde tarafından bi’l-vekâle mûmâ-ileyh Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

(?) 

Mühür    

Vekîl-i mûmâ-ileyh                                

Mühür 

Mezbûre Fatıma hânımın zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli 

temhîr eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr            

Mühür 

Mu‘arrif-i mezbûr 

Sayfa 134 

Numro 136 

An-asl Kayseriyye’nin Eğirmir Karyesi ahâlîsinden olup Sivas Buruncu(?) 

Ali Efendinin hânında müsâfereten sâkin zevâtı Sivas’ın Büyük Kenîse Üryani 

Müslim Mahallesi ahâlîlerinden Demirci oğlu Setrak veled-i Mîsâkzâdeli hekîm 

Makar veled-i Kût(?)  ta‘rîfleriyle mu’arrefe Markar oğlu Akob veled-i Evakim nâm 

kimesne Medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer ‘-i hatîr-i 

lâzımu’t-tevfîrde Sivas’ın Akdeğirmen Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Muradyan Dekran veled-i Mosis mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla leh ve 

aleyhimizde ikame olunmuş ve olunacak hukuk ve ticâriyye ve cezâiyye da‘vâlarını 
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mâkeme ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her bir derecesinde lâzım gelenlerden 

müddeî ve müddeâ aleyh sıfâtıyla bidâyeten ve ticâreten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve 

i’âdeten muhâkeme ve murâfaa ve muhâsama ve redd-i cevâba ve müsted‘ayât ve 

levâyih takdîmine ve her dürlü kararlar istihsâline ve mümeyyiz ve ehl-i hibre 

ta‘yînine ve keşf ü hükm ü vicâhî talebine ve ikame-i şühûd ve ve istimâ’na ve tahlîf 

ü istihlâfa ve hacz ve vaz‘u fekkine ve protesto keşîdesine ve teblîg ü tebellüga ve 

lehimde olarak alınacak i‘lâmâtı mevki‘-i icrâ’ya vaz‘a ve mahkûmun-bih her ne 

olursa icrâ me’mûru vâsıtasıyla tahsîl ettirip tarafım aedâ ve teslîme ve ahz ü kabza 

sulh u ibrâya ve tedâbîr-i kanûniyyenin icrâsına ve’l-hâsıl  husûsât-ı mezkûrenin 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

merkûm Dekran Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve 

iltizâm etmeğin vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

(?)   

İmza  

Mu‘arrif-i merkûm Demirci oğlu Setrak               

İmza  

Mu‘arrif-i merkûm Zaralı oğlu Hekim  

İmza 

Vekîl-i mezbûr 

Muradyan Dekran 

            Numro 137 

            Medine-i Sivas (----) Üryani Müslim Mahallesi sâkinlerinden ve zevâtı 

mehâlle-i merkûme ahâlîsinden İlyaszâde Abdülkerîm Efendi ibn-i Mustafa Ağa 

Ağca Bölge Mahallesi’nden Ağnevid oğlu Süleyman ibn-i Ömer Ağa ta‘rîfleriyle   

mu’arrefe Kazzazzâde kerîmesi Âişe hânım ibn-iet-i Hüseyin Ağa Medine-i  

merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  şer ‘imizde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla Mahrûse-i Dersa’âdet’de Dar Ambar(?)’da Hacı Ahmed Mahallesi’nde sâkin 

Sanâyi’-i Bahriyye alayı binbaşılarından olduğu hâlde bundan akdem vefât eden 
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Sivas mütekâ’id pederim Hüseyin Ağa ibn-i Abdulkadir Ağa’nın verâseti benimle li-

ebeveyn er-karındaşım olup mârü’l-beyân Kasımpaşa’da Hacı Ahmed Mahallesi’nde 

sâkin gaib ani’l-beled Kadir Efendi’ye münhasıra olduğu hâlde ve tashîh-i sened 

mîrâsımız üç sehim olup sihâm-ı merkûmeden bir sehmi bana ve bâkî iki sehmi 

karındaşım mûmâ-ileyh Kadir Efendi’ye isâbet etmekle pederim mûmâ-ileyh 

Hüseyin Ağa’nın Hayâtında Kasımpaşa’da birbirine muttasıl müstakillen yedinde 

mâl u mülkü olan ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf üç bâb mülk-i menzil ve Kışla 

Meydanı’nda vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf iki bâb kahve ve fevkânî beş bâb oda 

ve tahtânî kahve ve dükkân ve menzil-i mezkûr derûnunda bâ-defter-i müfredât bi’l-

cümle emvâl ü eşyâsı ber-tashîh-i mezkûr benimle karındaşım mûmâ-ileyh Kadir 

Efendi’ye intikâl ve mevrûs olmakla ve menâzil ve dekâkîn ve kahvehâne ve 

odalarda olan hisse-i  irsiyyemi mahâllinde mûmâ-ileyh karındaşım (----) intikâlen 

tefrîk ü taksîme ve müste’cirlerinden ve gerek karındaşım mûmâ-ileyh Kadir Efendi 

zimmetinde müterâkim îcârlarından ke-zâlik  hisse-i  irsiyyemi (----) şer‘iyye ve 

nizâmiyyede bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen iâdeten ve i’âdeten ve vicâhen ve 

gıyâben taleb ü da‘vâ ve lede’l-iktizâ bi’l-cümle emlâk ve dekâkîn ve kahve ve 

sâirede olan ber-tashîh-i mezkûr hisse-i  irsiyyemi bedel-i misilleriyle tâliblerinden 

bey‘ u temlîk ü teslîme ve semenlerini ahz ü kabza ve me’mûru huzûr-u ferâğ u 

tefvîzine ve âheri tevkîl ü azle ve sulh u ibrâya tarafımdan dâmâdım Kazzazzâde 

Hâlid Cevdet Bey ibn-i Osman Efendi’yi güzerân eden 1314 senesi Zi’l-ka’deti’ş-

şerîfe’sinin yirmi ikinci günü tarihiyle Medine-i merkûme mahkemesinden mu’tî bir 

kıt’a hüccet-i şer‘iyye mûcebince vekîl nâsb u ta‘yîn etmişidim damadım mûmâ-

ileyh Hâlid Cevdet Bey vekâletimi (----) eylediğinden emniyetime münâsib olup 

mûmâ-ileyh Hâlid Cevdet Bey’i vekâlet-i mezkûreden azl eyledim Eğer şerâit-i 

cedîde-i mezkûre dâiresinde mûmâ-ileyh tarafından âheri tevkîl etmiş ise onu dahi 

azleyledim binâen-aleyh menâzil ve dekâkîn ve kahvehâne (----) mezkûrelerde 

müste’ciren sâkin olanlardan îcârlarını taleb ü da‘vâya ve husûs-i mezkûrun 

mütevakkıf ve müteallik olduğu umûrun küllîsine ve mûmâ-ileyh Hâlid Cevdet Bey 

‘i vekâletten azl eylediğimi me’mûru huzûrunda haberi azli ona îsâle ve bi’l-vekâle 

ifâdeye Bahriyye hastahânesinde Dâhiliyye Kolağası Sivâsî Dayım rif’atlü Memiş 

Ağa ibn-i Abdülkerim Ağa’yı vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde 

vâkı’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 
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Mu‘arrif-i mezbûr            

Mühür            

Mu‘arrif-i mezbûr                             

Mühür 

            135 

            Numro 138 

Medine-i Sivas mahallâtından Ece Mahallesi sâkinelerinden ve zevâtı 

Mahalle-i merkûmeden (?) Mustafa oğlu Mustafa bin İbrahim ile Hüseyin (----) 

ta‘rîfleriyle mu’arrefe Kerîme oğlu Mehmed Ağa kerîmesi Hâlîme bint-i Mehmed 

nâm hâtûn Ağa Medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘imizde     

(----) ibn-i Ali mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Oğlan Çavuş 

Mahallesi’nde Kadı oğlu kerîmeleri Rukiyye ( )  mahalle-i merkûmede bir bâb 

menzil(?) da‘vâsına dair muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve şühûd-u 

ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve hacz vaz‘u fekkine müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve temyîzen ve i’âdeten 

muhâkemeye husûsât-ı mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile merkûm Osman Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’ul-hâl(?)  bi’t-taleb ketb 

olundu. 

(?)       

Mühür                                

Mu‘arrif                                 - 

Mühür   

Vekîl-i mezbûr 

Mühür            

Mu‘arrif    

Mühür                        



301 
 

            Numro 139 

            Sarı Şeyh Mahallesi ahâlîsinde Alâeddin Paşazâde İbrahim Bey ibn-i 

Şihâbüddin’in meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde (----) ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Şehr-i Kışlalızâde İbrahim Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâmla kâffe-i nâsda olan (----) husûmet ve da‘vâya ve efrâd-ı 

umûmiyye tarafından ale’l-infirâd aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak şer‘iyye ve 

hukuk ve ticâret mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i Devlet-i Aliyye’nin her bir 

derecesinde bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve i‘tirâzen müdâfaa 

muhâsamaya ve usûl-i muhâkeme-i hukûkiyye ve cezâ’iyye ve ticâriyyenin bahş 

ettiği kavânîn-i mevcûde ve sâireye tevfîkan müddeî ve müddeâ aleyh  sıfâtlarıyla 

kâffe-i muharrerât ve müsted‘ayât yazıp kendi imzâsıyla takdîmine ve  ikame-i şühûd 

ve istimâ’na tahlîf-i istihlâfa ve rü’yet-i muhâsebeye ve mümeyyiz ta‘yînine ve hacz 

vaz‘u fekkine ve redd-i a’zâ gibi muâmelât-ı kanûniyyeyi îfâ ve (----) icrâ etmek ve 

i‘lâmâtı müstahsileyi icrâya vaz‘ etmek  ve inde’l-hâce-iktizâ tarafından âherini 

tevkîle me’zûn olmak üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyyeyle 

tarafımızdan mûmâ-ileyh İbrahim Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol 

dahi ber-vech-i muharrer vekâlet kabûl eylediği ketb olundu. 

(?) 

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür  

Şehr-i Kışlalızâde 

Mühür 

136 

            Numro 140 

            Medine-i Sivas mahallâtından Kayırcık Mahallesi sâkinelerinden Zemheri 

oğlu müteveffâ Öskehân veled-i Hempar’ın zevcesi olup şahsı Temürcülerardı ve 

Ferhad bostânı Mahallesi ahâlîlerinden ve her biri teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

Milleti’nden Karslı oğlu Nişân veled-i Estepan ve Bingöllü oğlu Haçadır veled-i 

Erakil ta‘rîfleriyle mu’arrefe Karslı oğlu Tonya(?)  bint-i  Estepan nâm hâtûn meclis-

i şer‘de mahallât-ı merkûmeden ve Pazar Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ 
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vekîllerinden Poladyan Mıgırdıç Efendi veled-i Haçadır mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâmla bundan sekiz sene mukaddem fevt olup verâseti benimle Sivas 

Mahkeme-i Şer‘iyyesi’nden mu’tî hâkimü’ş-şer‘ İbrahim (?) Efendi mührüyle 

memhûr 1310 senesi Cemâziyel-âhirenin yirminci günü tarihli bir (----)  şer‘iyye ile 

vasîleri bulunduğum sulbî sagîr oğulları Karabet Zemherî’den her birine münhasıra 

olan merkûm Zemher(i)  oğlu Öskehân’dan bize intikâl ve esnâf-ı kethüdâ ve 

sâireleri taraflarından sebt-i defter edilen bi’l-cümle emvâl ü eşyâ ve zahîre ve 

hayvânât ve nukûdât ve ve sâirenin kâffesine vâzı‘ü’l-yed bulunan Zemher(i)  oğlu 

Mıgırdıç ve Ağabay ve Dekran ve sâire îcâb edenlerden Sivas Mahkeme-i   

Şer‘iyyesi’nde taleb ü da‘vâ ve şühûd-u ikameve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve 

husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya ve icrâsına vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyyeyle tarafımızdan bi’l-esâle ve bi’l-vesâye merkûm 

Mıgırdıç Efendi’yi vekîl (----) eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin vâki’ul-

hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i merkûm Mıgırdıç 

İmza 

Asîl ve vasîye-i mezbûre Tonya(?) ’nın şahsını ta‘rîf eylediğimizi vekâlet-i mezkûre 

zîrine parmak bastığını tasdîk eyleriz. 

1315   

Muarrif mezbûr Nişân       

 İmza     

Mu‘arrif-i merkûm Haçadır                                    

İmza 

             Numro 141 

             Şer‘-i şerîfden verilen me’zûniyyete binâen Üryani Müslim Mahallesi’nde 

Jandarma Kumandanı sa’âdetlü Câvid Bey Efendi’nin konağında Jandarma Alayı’nın 

Birinci Bölüğü Onbaşısı Hasan Tahsin Efendi ibn-i Ömer ve Ramazan Onbaşı ibn-i 

Selman nâm kimesne hâzır oldukları hâlde huzûr-i meclis-i şer‘-i âlî ettiğimde 
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konak-ı mezkûrda sâkine zevâtıYarhisar Karyesi ahâlîsinden Keşli oğlu Mahmud 

Ağa ibn-i Bekir Ağa ve Deli Ömer oğlu Mehmed Kethüdâ ibn-i Hüseyin nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu’arrefe Yarhisar Karyesi ahâlîsinden ve Ermeni 

Milleti’nden iken bu def’a ihtidâ eden Şerîfe bint-i Abdullah nâm hâtûn meclis-i  

ma‘kud-u mezkûrda Akdeğirmen Mahallesi’nden Şehr-i Kışlalı Hocazâde (----) 

olduğu halde Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Çapûtî 

oğlu Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi muvâcehelerinde ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb Yarhisar Karyesi ahâlîsinden (----) olduğu hâlde ihtidâ etti 

denilerek ismine Ali tesmiye olunan Ali nâm kimesnenin üzerime açtığı nikâh 

da‘vâsından dolayı merkûm ile âid olduğu mehâkim-i  şer‘iyye (----) ve münferiden 

muhâkeme ve murâfaa ve muhâsama ve redd-i cevâba müsted‘ayât ve levâyih 

takdîmine ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde 

muhâkemenin son derecesine kadar tedâbîr-i lâzıme-i şer‘iyye ve kavânîn-i 

mevcûdenin ahkâmını tamâmiyle  icrâda re’yiyle amel etmek üzere tarfaımdan 

mûmâ-ileyhimâ İbrahim ve Hafız Abdulkadir Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i -i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i münâsib nâsb u ta‘yîn eyledim. 

Fî 23 Receb 315 

            Mûmâ-ileyh İbrahim ve Hafız Abdulkadir Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm eylediği 

işbu mahalle ketb olundu. 

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

İmza  

Vekîl-i mûmâ-ileyh  

İmza 

Mezbûre Şerîfe’nin zâtını ta‘rîf eylediğimizi mübeyyin işbu mahâlli imzâ eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr            

Mühür 

Mu‘arrif-i mezbûr 
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137 

Numro 142 

Medine-i Sivas mahallâtından Ece Mahallesi ahâlîsinden Tahıllı oğlu Hacı 

Hâlil Ağa ibn-i Hüseyin medine-i merkûme mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i  

şer‘imizde(----) da‘vâ vekîllerinden Dayı oğlu İsmail Ağa ibn-i Ömer muvâcehesinde 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Dayızâdem Hacı Ahmed oğlu Ömer (----)  münderic 

dükkân ve hâne ve bahçe ve sâire hakkında muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 

cevâba ve şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve     

(----) ve azline husûsât-ı (?)  mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 

tarafımdan merkûm İsmail Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i (----)  edâ ve îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin 

vâki’ul-hâl bi’t-taleb  bi’t-taleb ketb olundu. 

1315  

Mühür 

Vekîl-i merkûm 

Mühür  

Numro 143 

(----)  ketb ü tahrîriçün cânib-i şer‘-i enverde me’zûnen (----)  irsâl olunan 

Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibimiz Hammad Efendizâde mekremetlü Rahmi Efendi 

ibn-i Es-seyyid Ali Efendi Medine-i Sivas mahallâtından ve Sarı Şeyh Mahallesi’nde 

müste’ciren sâkin Sivas Vilâyet-i Celîlesi maiyyetine me’mûr (----) kule-i merkûme 

ahâlîsinden Alaeddin Paşazâde İbrahim Bey ibn-i Şihâbüddin (?)  Bey ve Kara 

Ahmedzâde Hâlil Bey ibn-i Abdullah Bey ve (----)  mazbût ahâlî-i müslimîn hâzır 

oldukları hâlde akd-meclis-i şer‘-i âlî ettiğinde an-asl Tokad Sancağı muzâfâtından 

Niksar Kazası’nın merkezi olan Niksar Kasabası mahallâtından Girebolu Mahallesi 

sâkinlerinden (----)  Osman Efendi konağında sâkine zâtı hâzırân-ı mûmâ-ileyhimâ 

İbrahim ve (----)  Alaybeyizâde müteveffâ Ahmed Bey zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Gülperi hânım bint-i Süleyman Bey meclis-i  ma’kud-u mezkûrda sadriyye-i kebîre 

kızı zevâtı (----)  ta‘ rîfleriyle mu’arrefe Zeyneb hânım bint-i müteveffâ Ahmed Bey 

hâzıra olduğu hâlde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla mezkûr Niksar Kasabası 
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eşrâfından iken işbu tarih-i kitabdan akdem Alay beyizâde Ahmed Bey ibn-i (----)  

zevce-i menkûhası olmamla benimle sulbiyye-i kebîre kızı Eşe’ye (?)  hâzıra-i bi’l-

meclis Zeyneb hânım ve li-ebeveyn er ve kız-karındaşları kasaba-i mezkûrda sâkinler 

Mustafa ve Ahmed ve Aişe ve Penbe hânımlara münhasıra (----)  sehimden olup 

sehm-i merkûmdan altı sehmi bana ve yirmi dört sehmi kızı hâzıra-i mûmâ-ileyhâ 

Zeyneb Hânım’a ve altışar sehimden on iki sehmi ehun-lehümâ Mustafa ve Mehmed 

Beyler’den her birine (----)  Aişe ve Penbe hânımlardan her birine isâbeti lede’ş-şer 

‘il-enver zâhir ü müstahak olup mûrisimiz müteveffâ-yı  mûmâ-ileyh Ahmed Bey ‘in 

hayâtında ilel-vefât yedinden mâl u mülkî olan kasaba-i mezkûrda ve civâr kurâda (--

--)  ma‘lûme’l-hudûd vel-etrâf mülk-i menâzil ve dekâkîn ve emvâl ü eşyâ ve nukûd 

ve hayvânât ve arâzî ve sâireye vâzı‘ü’l-yed bulunanlardan benimle kızım hâzıra-i 

mûmâ-ileyhâ Zeyneb hânımın ber-tashîh-i mezkûr hisse-i  irsiyyemizi ahz u teslîm 

husûsunda kaza-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyye ve nizâmiyesinde ve mehâkim-i 

Devlet-i Aliyye’nin her bir kısımlarında bidâyeten ve gıyâben ve i‘tirâzen ve iâdeten 

muhâkeme ve muhâsamaya ve bir de mezbûrân Mustafa ve Mahmud Beyler bundan 

akdem (----)  meylen duhûl ve sanduğumuzdan benimle hâzıre-i mûmâ-ileyhâ 

Zeyneb hânımın ma‘lûme’l-mikdâr altun ve mücevherât ve sâiremizi sirkat 

ettiklerinden mezbûrân ile sâir eşhâs zimmetlerinde olan cemî’-i hukukumuzdan 

dolayı îcâb edenler ile husûmet ve da‘vâya efrâd tarafından aleyhimizde ikame 

olunmuş ve olunacak her nev’ da‘vâlarda âid olduğu mehâkimde müddeî ve müddeâ 

aleyh sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve i’âdeten muhâkeme ve 

murâfaaya redd-i cevâba müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve şühûd ve ikame  ve 

istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve her dürlü kararlar ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ve 

keşf talebine ve istihsâl edeceği i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vaz‘a ve hacz vaz‘-u fekkine 

ve ahz ü kabza ve redd-i a’zâ ve iştikâ’ ani’l-hükkâma ve ve’l-hâsıl usûl-i  

muhâkeme-i hukukiye ve cezâiyyenin müddeilere verilmiş olan salâhiyet derecesinde 

her nev’ kararları istihsâle ve tarafından âheri tevkîl ü azle me’zûn olmak üzere 

benimle kızım hâzıre-i mûmâ-ileyhâ Zeyneb hânımdan her birimiz vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i şer‘iyye ile tarafımdan kasaba-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Ahmed oğlu Ali 

Osman (----)  Ağa’yı vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediğinde makarra-i mûmâ-ileyhâ 

Zeyneb hânım vicâhen ve şifâhen tahkik ü tasdîk eylediğini kâtib ü mûmâ-ileyh 

mahâllinde ketb eylediği işbu mahalle kayd olundu. 
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(?)  

Mühür 

138 

Numro 144 

Medine-i Sivas mahallâtından Gökçebostân Mahallesi ahâlîsinden Kenanzâde 

Mehmed Kenan ibn-i Hayrullah ve Temürcülerardı Mahallesi ahâlîsinden 

Çakmakcızâde Hüseyin Efendi ibn-i Hasan medine-i merkûme mahkemesinde 

ma’kud-u meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahallât-ı merkûmeden Üryani Müslim 

Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden Hazînedârzâde Osman Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla hazîne-i celîle ve eşhâs-

ı sâire tarafından leh ve aleyhime açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve 

nizâmiyye ve hukukiye ve ticâriyye ve cezâ’iyyede mehâkim-i ve mecâlis-i Devlet-i 

Aliyye’nin her kangı dâire ve derecesinde müddeî ve müddeâ aleyh ve şahsı salis ve 

sıfâtlarıyla bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve vicâhen ve gıyâben 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba îcâb eden evrâk-ı deâvînin tanzîmiyle 

merci’-i âidelerine kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ 

kararlar istihsâline ve hükm-i gıyâbî ve vicâhî talebine ve şühûd-u ikameve istimâ’na 

ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre nâsb u ta‘yînine ve redd-i a’zâ ve 

iştikâ’ ani’l-hükkâma ve vaz‘-ı hacz ve fekkine ve mevâdd-ı cezâ’iyyede müddeî 

şâhıs ve maznûn-aleyhlere ve umûr-i ticâriyyede müddeî aleyhlere kanûnen verilen 

kâffe-i salâhiyyeti isti’mâline ve isti’mâl olunacak i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya vâz’ ile 

dâire-i icrâya îcâb eden ma‘lûmât ve tedâbîrin icrâsına ve husûsât-ı mezkûrâtın 

mütevakkıf ve müteferri’ olduğu umûrun küllîsini îfâya ve kendi (----)  me’zûniyyet-i 

kâmile ile tarafımdan mûmâ-ileyh Osman Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye vekîl nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-vech-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımelerini edâ ve îfâ edeceğini(----)  

ketbolundu.  

3 Şa’ban 1315                      

Müvekkil-i mûmâ-ileyh 

Mühür              
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Vekîl-i mezbûr                                       

Mühür         

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Numro 145 

Ece Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ahmed Ağa ibn-i Ömer Ağa ibn-i (----)  

meclis-i şer‘de Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden ve da‘vâ vekîllerinden 

Çaputzâde Hafız Abdulkadir Efendi ibn-i Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve 

takrîr-i kelâm edüb mütevellîsi olduğum Ece Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd 

vel-etrâf bir bâb vakf bostân ile sâir akâra müdâhale eden mahalle-i merkûme 

ahâlîsinden Tahıllı oğlu Hacı Hâlil ve sâire lâzım gelenlerle âid olduğu Sivas 

Mahkeme-i Şer‘iyyesi’nde muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i 

şühûd istimâ’na ve tahlîf ve istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve bunların küllîsine 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyyeyle tarafımdan mûmâ-ileyh Hafız 

Abdulkadir Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Hafız 

Abdulkadir Efendi dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

(?) 

Mühür     

Vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mühür 

Numro 146 

Üryani Zimmî Mahallesi Hindenzâde (?)  Hasan Ağa ibn-i El-hâc Abdullah 

Ağa meclis-i şer‘de pederi mûmâ-ileyh Hacı Abdullah Ağa mahzarında ikrâr-ı tâmm 

ve takrîr-i kelâmla zevce-i menkûham Alime hâtûnun yedine iddiâ’ eylediği emvâl ü 

eşyâ ve nafaka ve sâir husûs içün Sivas Mahkeme-i Şer‘iyyesi’nde mezbûre ile 

muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd istimâ’na ve tahlîf ve 

istihlâfa ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyyeyle tarafımdan pederim mûmâ-ileyh Hacı Abdullah Ağa’yı vekîl 

ta‘yîn eyledim dedikde ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 
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4  Şa’ban 1315                     

Müvekkil-i mezbûr 

Pederi mûmâ-ileyh 

            Oğlum Hasan Ağa ber-vech-i muharrer husûs beni vekîl etmiş ise de ben 

vekâletten kendimi azl eylediğimi vekâlet-i mezkûrdan ref‘ eylediğimi mübeyyin 

işbu mahâlli temhîr ettim. 

            139 

            Numro 147 

Ferhadbostânı Mahallesi ahâlîsinden Veliyyüddin oğlu Mehmed Ağa ibn-i 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘de Cedîd-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden ve da‘vâ 

vekîllerinden Yetimyan Nerses veled-i Öskehân mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla eşhâs tarafından benim aleyhimde ve benim tarafımdan eşhâs aleyhinde 

ikame okunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve hukûkiyye ve cezâ’iyyede her 

kimler ile olur ise olsun âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve Mehâkim-i  nizâmiyye’de 

iâdeten müddeî ve müddeâ aleyh ve şahsı sâlis ve i‘tirâz alel-gayr sıfâtlarıyla 

bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen i‘tirâzen ve iâdeten ve gıyâben muhâkeme ve 

muhâsama redd-i cevâba ve taleb ü da‘vâya ve ikame-i şühûd istimâ’na ve tahlîf ve 

istihlâfa ve kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve sâdır olacak 

i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya ve hacz vaz‘u fekkine ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü 

azline ve her nev’ karar ve keşifler talebine ve redd-i a’zâ ve protesto keşîdesine ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh Nerses Efendi’yi vekîl 

nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği 

ketb olundu. 

(?)   

Mühür     

Vekîl-i mezbûr                               

Yetimyan Nerses 
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Numro 148 

Kal’a-i Atîk Mahallesi ahâlîsinden Nevruzlu oğlu Mehmed Ağa ibn-i 

Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer‘de an-asl Darende’nin ahâlîsinden olup (----) 

sâkin Emîr Hüseyin Hafız Ömer Sabri Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla Sivas ahâlîsinden Tokuş Ağa (----) hakk-ı duhûl-i 

olmadığı hâlde mahalle-i merkûmede vâki‘ kendi menzilime duhûl sulbiyye-i kebîre 

kızım Hayriyye hâtûnu fuhşiyyâta teşvîk ve iğfâl ve ihlâl (----)  ve nâmûsuma nakîze 

verir sûrette muâmele-i hasârâtta bulunarak hafazanallah fi’l-i şenî’ icrâsında 

bulunduğu müşâhede olunarak hükûmete mürâcaat olunarak hânemde baskın 

verdiğinden merkûm Kara Bekir ile merkûme Hayriyye’den bi’l-velâyete cezâlarını 

taleb ü da‘vâya mesâg-ı kanûnî olduğuna (----)  merkûman ile taht-ı nikâhımda olup 

bundan akdem tatlîk eylediğim Şerîfe hâtûn mahalle-i merkûmede vâki‘ müstakillen 

(?)  hâlâ mülküm olan menzilimde cebren ikâmet ettiğinden (?)  mezbûrenin 

menzilden ihrâcı zımnında âid olduğu makamâta mürâcaatla ihrâcına ve bir de leh ve 

aleyhime açılmış ve açılacak kâffe-i deâvî-i şer‘iyye ve nizâmiyye ve hukukiye ve 

ticâriyye ve cezâ’iyyede mehâkim-i ve mecâlis-i Devlet-i Aliyye’nin her kangı dâire 

ve derecesinde müddeî ve müddeâ aleyh ve şahsı salis ve sıfâtlarıyla bidâyeten ve 

istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve vicâhen ve gıyâben muhâkeme ve muhâsama ve 

şühûd-u ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre nâsb u 

ta‘yînine kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ kararlar 

istihsâline ve redd-i a’zâ (----)  vaz‘-ı hacz ve fekkine ve mevâdd-ı cezâ’iyyede 

müddeî şâhıs ve maznûn-aleyhlere ve umûr-i ticâriyyede müddeâ aleyhlere kanûnen 

verilen kâffe-i salâhiyyeti isti’mâline ve istihsâl olunacak (----)  mevki‘-i icrâya vâz’ 

ile dâire-i icrâca îcâb eden muâmelât ve tedâbîrin icrâsına ve husûsât-ı mezkûrelerin 

mütevakkıf ve  olduğu umûrun küllîsini îfâya ve kendi re’yiyle amel etmeye me’zûn 

iyyeti kâmile ile tarafımdan mûmâ-ileyh Hafız Sabri Efendi’yi vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve 

iltizâm etmeğin  vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

Vekîl-i mezbûr 

Emîrî Hüseyinzâde 
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Mühür 

Fî 19 Mayıs 313 tarihli istid’â’m mûcebince mukaddemen bâlâ-yı vekâlette 

muharrer olduğu üzere sûret-i umûmiyyede vekîl eylemiş isem de mûmâ-ileyh Hafız 

Sabri Efendi’yi vekâletten azl eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli temhîr eyledim. 

Fî 10 Muharrem 316 

Müvekkil-i mezbûr Nevruzlu oğlu 

Mühür 

          140 

          Numro 149 

Medine-i Sivas mahallâtından Cami-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i  

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden ve Pazar Esnâfından Boyacı oğlu Karabet 

Sinkerim nâm şâhıs medine-i  merkûme mahkemesinden ma’kud-u meclis-i  şer‘-i 

hatîr-i lâzımu’t-tevfîrde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edüb bundan çend mâh 

mukaddem  Sivas’ın (----)  Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i  millet-i  merkûmeden 

(----)  Agob veled-i Haçadır nâm kimesne elli beş aded lira-yı Osmânî ser-mâye 

vererek Hafik Kazasının merkezi olan Koçhisar Karyesi derûnunda bezzâziye ve oka 

işi alup satmak ve husûle gelecek ribh u semânı beynimizde müştereken ve 

mütesâviyen taksîm etmek üzere bi’l-mukâvelenâme şirket-i mudârebe akd ve  teşkîl 

eylemiş olduğumdan olvecihle merkûm Agob karye-i mezbûre derûnunda dükkân-ı 

mahsûsda bi’l-ikame ahz u i‘tâ etmekde iken merkûm (----) der-uhde eylediği bazı 

a’şâr iltizâmından dolayı cânib-i mîrîye ma ‘lûme’l-mikdâr deyni bulunduğundan 

mezkûr dükkânda mevcûd olup benim verdiğim ser-mâye ile iştirâ edilen emvâl ü 

eşyâ-yı merkûm Agob’undur zannıyla kazâ-yı mezkûr hazîne vekîli tarafından 

mahkeme ve icrâ ma’rifetiyle taht-ı hacze aldırarak el-yevm dükkân-ı mezkûr 

memhûr ve ahz u i‘tâ  mu’attal kalmış ve hâlbuki sermâye kâmilen benim olup 

merkûm Agob yalnız ameliyyât icrâsıyla mükellef bulunmasından dükkân-ı 

mezkûrun eşyâsının haczden kurtarılmasîçün îcâb edenler aleyhlerinde ve merci’-i 

âidelerinde ikame-i da‘vâ birle bidâyeten ve istînâfen ve i‘tirâzen ve iâdeten ve 

vicâhen ve gıyâben taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 

kendi imzâsıyla müsted‘ayât ve levâyih takdîmine ve her nev’ kararlar istihsâline ve 
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şühûd  ikame ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve mümeyyiz ve ehl-i hibre nâsb u 

ta‘yînine ve’l-hâsıl   husûsât-ı mezkûrelerin mütevakkıf ve müteferri’ olduğu umûrun 

küllîsini îfâya ve kendi re’yiyle amel etmeye me’zûniyyet vererek tarafımdan Cedîd-i 

Kebîr Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i  müşârün-ileyhânın Protestan Milleti’nden 

olup el-yevm mezkûr Koçhisar Karyesi’nde ikâmet üzere bulunan Seraydar oğlu 

Kasbar veled-i Melkon Efendi’yi kabûlüne mevfûkan vekîl-i murahhas ve mufavvız 

nâsb u ta‘yîn eyledim. 

Fî 7 Şa’bân 1315 

Müvekkil-i mezbûr  

Mühür 

            Numro 150 

            Hacı Mehmed Mahallesi ahâlîsinden Hocazâde Mehmed Rahmi Efendi ibn-i 

E’s-seyyid El-hâc Hilmi Efendi meclis-i şer‘de mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Kara 

Ahmedzâde Yusuf Efendi ibn-i Sa’îd Ağa mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâmla eşhâs tarafından benim aleyhimde ikame olunmuş ve olunacak kâffe-i deâvî-

i şer‘iyye ve hukukiye ve ticâriyye ve cezâ’iyyede her kimler ile olur ise olsun âid 

olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyye’de bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen 

i‘tirâzen ve iâdeten ve gıyâben müddeî ve müddeâ aleyh ve şahsı sâlis ve i‘tirâz alel-

gayr sıfâtlarıyla muhâkeme ve muhâsama redd-i cevâba ve taleb ü da‘vâya ve ikame-

i şühûd istimâ’na ve tahlîf ve istihlâfa ve teblîg ü tebellüga ve kendi imzâsıyla 

levâyih ve müsted‘ayât takdîmine ve sâdır olacak bi’l-cümle i‘lâmâtı mevki‘-i icrâya 

ve hacz vaz‘u fekkine ve redd-i a’zâya ve mümeyyiz ve ehl-i hibre ta‘yîn ü azline ve 

her nev’ hüküm ve karar ve keşifler talebine ve protesto keşîdesine ve ahz ü kabza ve 

hukukumun muhâfazası emrinde îcâb eden bi’l-cümle kavânîn ve nizâmât-ı aliyyenin 

bahş ettiği mevâddın ahkâmını icrâya ve lede’l-îcâb mecâlis-i devâirede ta’kîb-i 

keyfiyete ve îcâb-ı tedâbîri îfâya ve kendi tarafından âheri tevkîl ü azle me’zûn 

olmak ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere 

vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan eniştem mûmâ-ileyh 

Yusuf Efendi’yi vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Yusuf Efendi dahi 

ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya 

taahhüd ve iltizâm eylediği mübeyyin işbu mahalle şerh verildi.  
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141 

            Numro 151 

Tahakkuk-i özr-i şer‘iyye binâen zikr-i âtî husûsun mahâllinde ketb ü 

tahrîrîçün kıbel-i şer‘den me’zûniyyetime binâen Sivas’ın (----)  İbrahim Efendizâde 

İbrahim Efendi ibn-i Süleyman Efendi nâm kimesnenin hânesine varup Gökçebostân 

Mahallesi ahâlîsinden (----)  ve Küçük Minare Mahallesi ahâlîsinden Kara Ali zâde 

Ömer ibn-i Hüseyin nâm kimesneler hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘i âlî 

ettiğimizde (----)  İbrahimzâde kerîmesi Âişe hâtûn binti’l-mezbûr Süleyman Efendi 

meclis-i ma’kud-u mezbûrda li-ebeveyn erkarındaşı mezbûr İbrahim Efendi (----)  

Üryani Zimmî Mahallesi ahâlîsinden Hindenzâde Hasan Ağa benim zevcim olup 

beni fuzûlî taşra ederek beni infâk ve iktisâ etmediği gibi (----)  mütevellîd sagîr oğlu 

dahi bana teslîm etmediklerinden nafaka ve emvâl ü eşyâ ve sâireleri mezbûr 

Hasan’dan âid olduğu mahkeme-i şer‘iyyede taleb ü da‘vâ ve muhâkeme ve 

muhâsama ve redd-i cevâba ve ikame-i şühûd ve istimâ’na ve tahlîf ü istihlâfa ve 

bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsinde re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye şer‘iyye ile tarafımdan (----)  Efendi’yi nâsb u 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâleti kabûl eylediği ketb 

olundu. 

(?) 

Vekîl-i mezbûr 

Mühür 

Hâzır olduğumuz hâlde mezbûre Âtike hâtûn birâderi İbrahim Efendi’yi vekîl 

ettiğini ve zâtını ta‘rîf eylediğini ve parmak bastığını tasdikan işbu mahâlli tasdîkan 

temhîr eyledik. 

Mu‘arrif-i mezbûr              

Kara Halilzade   

Mu‘arrif-i mezbûr 

Ömer 

Gökçe Bostan Mahallesi’nden Kenanzâde 
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Mühür 

Numro 152 

Medine-i Sivas mahallâtından Hafik Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden Zemheri oğulları Mıgırdıç ve Ağyab ve Dekran nâm 

şâhıslar (----) meclis-i şer‘imizde mahallât-ı merkûmeden Câmi’i Kebîr 

Mahallesinden ve da‘vâ vekîllerinden Yetimyân Nerses Efendi mahzarında takrîr-i 

kelâm edüb (----)  birâderimiz olup bundan akdem vefât eden Öskehân’ın zevce-i 

metrûkesi mahalle-i merkûmede sâkine Tonya(?)  hâtûnun kendi tarafından (----)  

bulunan sadrı sagîr oğulları Karabet ve Nerses tarafından vesâyete birâderimiz 

müteveffâ-yı merkûm Öskehân’dan dolayı bizlerden da‘vâ (----)  ve hayvânâttan 

hisse-i irsiyye da‘vâsı hakkında muhâkeme ve muhâsamaya ve redd-i cevâba ve 

şühûd-u ikameve istimâ’na ve tahlîf-ü istihlâfa ve’l-hâsıl husûsât-ı mezkûrelerin 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya ve kendi re’yiyle amel etmeye 

me’zûniyyet vererek tarafımızdan Nerses Efendi’yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer‘iyye şer‘iyye ile nâsb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî edâ ve îfâya taahhüd ve 

iltizâm etmeğin  vâki’ul-hâl bi’t-taleb ketb olundu. 

(?) 

Vekîl-i mezbûr   

Mühür    

Müvekkil-i merkûm 

Agyâb 

Mühür 

Müvekkil-i merkûm  

Dekrân  

İmza 

            Numro 153 

            Hafik Kazası dâhilinde Yarhisar Karyesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden olduğu hâlde ihtidâ ederek Kara (----)  Ali ibn-i 
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Abdullah nâm kimesne Sivas Mahkeme-i Şer‘iyyesi’nde Üryani Müslim Mahallesi 

sâkinlerinden ve Ermeni Milleti’nden ve da‘vâ vekîllerinden Na’lband oğlu Agob 

Ağa veled-i Kigork mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâmla karye-i merkûme 

sâkinelerinden ve Ermeni Milleti nisvânından iken ihtidâ eden Âişe Şerîfe hâtûn 

zevcem olup bana nefsini teslîm ile itâat ü inkıyâd ve hukuk-i zevciyyete mürâât 

etmek üzere mezbûre ve vekîlleriyle âid olduğu mehâkim-i şer‘iyyede muhâkeme ve 

muhâsamaya ve redd-i cevâba ve tahlîf-ü istihlâfa ve şühûd ikame ve istimâ’na ve ve 

teblîg ü tebellüga ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya ve kendi 

re’yiyle amel etmek üzere vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımdan Agob vekîl nâsb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer 

vekâleti kabûl eylediği ketb olundu. 

Mühtedî-i merkûm Ali tekrar meclis-i şer ‘a gelerek takrîr-i kelâmla bâlâda 

muharrer olduğu üzere tarafımdan merkûm Agob’u husûs-u mezkûr içün vekîl nâsb u 

ta‘yîn etmiş isem de merkûmu vekâletten azl eylediğimi mübeyyin işbu mahâlli imzâ 

eyledim. 

Fî 7 Ramazan 315 

Müvekkil-i merkûm Ali  

İmza 

Merkûm Ali işbu mahâlli eliyle imzâ eylediğini ve vekîli merkûm Agob’u vekâletten 

azl eylediğini tasdîk eyledik. 

Kürd oğluzâde     Ece Mahallesinden …..zâde Vekîl-i mezbûr Agob Ağa 

İmza                      Mühür İmza 

Merkûm Ali işbu mahalle parmak bastığını tasdîk ederiz.  

Paşabey Muhtar-ı Evveli          Çomakzâde 

Mühür                                      Mühür 
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4.BULGULAR 

İncelenen sicilde h.1312-1321 yılları arasında bir Türk-İslam şehri örneği 

olan Sivas’ ta Müslim-Gayrimüslim tebaanın bir arada yaşadığı görülmektedir. Kimi 

zaman aralarında iş ortaklıkları görüldüğü gibi kimi zaman geçinemedikleri konular 

da olmuştur. Müslim Gayri müslim ilişkileri aynı zamanda çocuklarına verdikleri 

isimler konusunda da göze çarpmaktadır. Sinan, Şahin, İskender, İsa gibi. 

Belgelerde Gayrimüslim tebaa zımmî kavramıyla ifade edilmiş yaşadıkları 

mahalleler Zımmi Mahallesi olarak belirtilmiştir. Gayrimüslim kesimin hangi etnik 

yapıya mensup olduğu “teb‘a-i  Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti’nden…” , “ teb‘ 

a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni Milleti nisvânından…” şeklinde ifade edilmek 

suretiyle görülmektedir.  

Sivas’ta bu dönemde birçok mahalle ve köy isimlerine rastlanılmakla birlikte 

kimi isimlerin günümüzde de varlığını koruduğu görülmektedir. Bunlardan Küçük 

Minare Mahallesi, Alibaba Mahallesi, Pulur Mahallesi, örnek olarak verilebilir. 

Temürcülerardı Mahallesi, Kal‘a Ardı Mahallesi gibi zamanla küçük harf değişikliği 

yaşayarak Demircilerdı Mahallesi, Kaleardı Mahallesi olarak günümüzde de 

devamlılığı süren mahalle isimlerine rastlanılmaktadır. 

Sicildeki belge türü vekâlet hücceti olup vekalet genellikle umumi konularda 

verilmiş, bunun dışında nikah, boşanma, başlık, ta‘lâk davası, haksız taarruz, miras, 

alım-satım gibi durumlar için de vekâletin verildiği görülmüştür. 

İnsanların yaşadıkları yerler, sahip oldukları eşya ve hayvanlar onlar için her 

zaman önem taşıdığı bilinmektedir. Vekalet hüccetlerinde zaman zaman arazi ve 

sınır ihlalleri, bir bedel karşılığı başkasına kiralanan yük hayvanlarının zarar görmesi 

sonucu o hayvanın ederinin karşılanması, mülk satışı gibi konular yer almıştır. 

Kişiler kendilerine düşen mirası alırken herhangi bir gasp, haciz gibi bir 

durumla karşılaştığında mahkemenin yolunu tutmuştur.Haksızlığa uğradığını 

düşünen kimseler konu gerek alacak-verecek, gerek miras paylaşımı olsun bu hususta 

şikayetlerini dile getirmişlerdir. 
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 İnsanın sahip olduğu en kıymetli şey şüphesiz canıdır. Bir can katlinden 

ötürü suçluların cezalandırılması talebiyle de mahkemelere başvurulduğu 

görülmektedir. Bir cinayet davasında kişi katil ve yardımcısı durumunda bulunan 

annesinin kısas veya idam cezasıyla cezalandırılması istemindeki dava için vekil 

tayini yapılmıştır.   

 Sosyal hayatta etkinliklerini gördüğümüz kadınlar da mahkemelere vakıf, 

miras paylaşımı, evlilik ya da boşanma, nafaka gibi türlü sebeplerle gelmişler 

haklarını aramışlardır. Bunu yaparken mahkeme sürecini yakından takip edebilecek 

güvenilir kimseler arasından vekil kimseler tayin etmişlerdir. 
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SONUÇ 

179 numaralı Sivas Şer‘iyye sicili transkribe edilerek 1896-1905 yılları 

arasında Sivas merkez ve ona bağlı bölgelerden mahkemeye intikal eden durumlar 

göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 

Şer‘iyye sicillerinde yer alan belge türleri ve bu defterde yer alan belgelerin 

ihtivâ ettiği konulara değinilmiştir. Birincil kaynak olarak görülen arşiv malzemesi 

içerisinde olan şer‘iyye sicilleri merkez ve taşra arası ta’yin, azl, fermân, haberleşme 

gibi durumları ihtiva etmesi yönüyle kurumlar arası geçişler, merkezden gelen 

emirler hakkında bilgi verirken siyasi tarih açısından; mahkemede görülen farklı 

türden davalar ise araştırılmak istenen dönem için halkın sosyal, kültürel ve iktisadi 

hayatları gibi alanlarına dokunabilmek adına kaynak vazifesi görür.  

Hazırlanan bu çalışmada Sivas’ ta defterin ait olduğu yıllarda şehrin sosyal ve 

ekonomik hayatını, Müslim-Gayrimüslim ilişkileri gösterilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın hazırlık safhasında Sivas’ la ilgili önceden yapılan çalışmalardan istifade 

edilmiş transkripsiyon aşamasından sonra değerlendirmeler ve bunu yaparken de 

tablolar oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonraki araştırmacılar için örnek ve kaynak olarak fayda 

sağlayabilmesi böylece tarih yolculuğumuzda belgelerin ışığında aydınlatılmamış kör 

noktalar kalmaması temenni edilmektedir. 
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