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Orhan ÂLİMOĞLU
Aksaray Valisi 



Aksaray ilimiz kadim yerleşim merkezlerin-
den. Takribi 800 yıldır Türk-İslam şehri. Ta-

bii yapısı, coğrafi vaziyeti, insan unsurunun kültürel 
derinlik kazanma kabiliyeti tarih boyunca Aksaray’ı 
mühim merkezlerden kılmış.

Sultan İkinci Kılıçarslan burada bulunmaktan 
zevk almış, yaptırdığı beyaz mermer kaplı sarayı 
daha sonra şehre ad olmuş. Aksaray, Aksaray’a isim 
olmuş. Kazandığı zaferlerin kutlama törenlerini bu-
rada yapmış, kötülerin bu şehre girişini yasaklamış, 
iyi insanların yurdu olsun istemiş. Aksaraylılar da Sul-
tan İkinci Kılıçarslan’ı mahcup etmemek için gayret 
göstermişler. Zaferlerin yurdu, salihlerin,  iyi insanla-
rın yurdu olmaya devam etmişler, Tabduk Emrelere, 
Yunus Emrelere, Somuncu Babalara, Baba Yusufla-
ra, Cemaleddin Aksarayilere ev sahipliği yapmışlar, 
onlara mekanlarını, gönüllerini açmışlar. Sultan Ala-
eddin Keykubad’ın yaptırdığı Sultanhanı’nda gelen 
geçeni misafir edip üç gün yedirip içirip, yatırıp kal-
dırmışlar. Misafirin hastalığını tedavi edip, ayakkabı-
sını yamamışlar, söküğünü dikmişler. Yüzyıllar ön-
cesinde asırlar sonrasına insanlığı öğretmişler. İnsan 
insana güvenmeli, insan insana ayırım gözetmeden 
yardım edebilmeli demişler. Ama bunu sözde bırak-
mamışlar, hayatlarında yaşamışlar. 

Günümüzde de buğdayı, yoncası, sütü, yoğur-
duyla, sanayisiyle, ticaretiyle, sağlık hizmetleriyle, 
eğitim hizmetleriyle, sosyal hizmetleriyle, tarihi me-
kanlarının düzeni ile, düzenli şehir planlamasıyla, 
sosyal tesisleriyle, insan hayatına uygun belediyecilik 
hizmetleriyle Aksaray mutena şehir hüviyetini ko-
rumak için çalışıyor. Çalışılıyor, gayret gösteriliyor. 
İnsanımızın da bunu takdir ettiğini gördükçe hizmet 
edenler yaptıklarından zevk alıyorlar. 

Ünlü ilim ve devlet adamımız Ahmed Cevdet 
Paşa “Tarih hali aydınlatan mazidir.” “Tarih, halka 
geçmiş olayları ve eserleri; devlet adamlarına da bi-
linmesi lazım gelen sırlar öğretir. Bu itibarla herkes 
için faydalı bir ilimdir.” diyor. Atatürk ise “Türk ço-
cuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak 
için kendisinde kuvvet bulacaktır.” diyor. Bu sebep-
lerle Aksaray ilimizin tarihini, geçmişini Osmanlı 
Arşiv Belgelerinden istifadeyle ortaya koymak iste-
dik. Yapılan çalışmalarla Aksaray’ın takribi 350 yıllık 
geçmişi hakkında fikir veren arşiv belgeleri bir araya 
getirilip meraklıların istifadesine sunuluyor. 

Bu münasebetle derleme çalışmasının yapılması 
konusunda bizi teşvik edip cesaretlendiren Devlet 
Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mus-
tafa BUDAK  hocamıza ve ekibine şükranlarımızı 
sunarım. Buna ilaveten bu derleme çalışmasının ya-
pılması ve yayınlanmasına karar veren Özel İdare 
Encümenimize, emeği geçen Vali Yardımcılarımı-
za, Özel İdaremiz, Kültür Turizm Müdürlüğümüz 
yetkililerine de özellikle teşekkür ederim.Bu eserin 
Aksaraylılara ve sosyal ilimler meraklılarına faydalı 
olmasını temenni ederim. Eylül 2010

Orhan Âlimoğlu
Aksaray Valisi

Our Aksaray province is from our ancient centre of  
population. It is Turkish-İslam city nearly for 800 

years. Its natural structure, geographical situation, cultural 
depth gaining capability of  human element has made Aksa-
ray from important centres throughout history.  

Sultan Second Kılıcarslan enjoyed from being here, later 
his palace covered with white marble he constructed has beco-
me name for city. White Place has become name for Aksaray. 
The pageants of  the victories he won has been made here, 
he prohibited the entrance of  miscreants to city, wanted its 
becoming the home of  good people. Aksaray residents had 
also made effort not to embarrass Sultan Second Kılıcarslan. 
It continued to be home of  victories, suitable persons, good 
people, done the honours to Tabduk Emres, Yunus Emres, 
Somuncu Baba, Baba Yusuf, Cemaleddin Aksarayi, ope-
ned its places, hearts to them.  They fed and made to drink 
the pass-byer to Sultanhan constructed by Sultan Alaeddin 
Keykubad for three days. They treated disease of  guest, repa-
ired their shoes, sewed their tears.  They learned humanity to 
next centuries in advance of  centuries. They said that human 
should rely on human, human should help to human without 
making distinction. But they did not remain it unfilled and 
live in their life. 

Today, Aksaray is trying to protect its unique city iden-
tity with its wheat, clover, milk, yoghurt, industry, trade, 
health services, training services, social services, order of  its 
historical places, regular city planning, social facilities, mu-
nicipality services suitable for human life. It is worked and 
made effort for that. As it is seen that our people appreciates 
that, those offering service take pleasure from their services. 
Our famous scientist and statesman Ahmed Cevdet Pasha 
says: “History is a past enlightening circumstance. History 
learns past events and works to public and the things to be 
known to statesmen. In this respect, it is a beneficial scien-
ce for everyone.” Atatürk also says: “As Turkish children 
know its ancestors, it will find power in itself  to make bigger 
works.” Therefore, we have wanted to present history, past of  
our Aksaray province by benefiting from Ottoman Archive 
Documents. With the studies carried out, archive documents 
giving an idea about around 350 year- past of  Aksaray are 
collected and offered to benefit of  curious persons. 

By the way, I express my gratitude to our prelector Asst. 
Prof. Dr. Mustafa BUDAK, Deputy Director General of  
Public Records urging us for making this compilation study 
and his team. In addition to this, I thank you especially for 
our Special Administration Council deciding to conducting 
and publication of  this compilation study and our Deputy 
Governor, authorities of  Special Administration and Di-
rectorate of  Culture and Tourism. I wish this work become 
useful for Aksaray residents and curious persons on social 
sciences. September 2010

Orhan Âlimoğlu
Governor of  Aksaray

Takdim    Presentation
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SOSYAL HADİSELER

24 Sel felaketinden dolayı zarar görenlere 
yardım edilmesi ve uygun yerlerde ikametleri-
nin sağlanması.
26 Sel felaketinden dolayı neredeyse 
yaşanmaz hale gelen Aksaray’da yardım olarak 
nelerin yapılması gerektiği.
28 Sel felaketinden dolayı yardımlara 
ilave olarak halkın yeme, içme ve barınmaları 
için elli bin kuruş gönderilmesi.
32 Sel felaketi için tahsis edilen üçüncü 
yirmibeşbin kuruşluk havalenin gönderilmesi.
34 Aksaray Çarşısı’nda çıkan yangında 
üç dükkanın tamamen yanarak çok az malın 
kurtarıldığı.
36 Yangında zarar gören yerlerin tamiri 
için gerekli olan paranın Hazine’den şartlı 
olarak gönderilmesi.
38 Meydana gelen kıtlık sebebine ait 
yanlış düzenlenen raporun yerine yenisinin 
gönderilmesi.
40 Kıtlıktan dolayı bazı köy halkının ot 
yediklerine dair telgrafın Padişah’a takdim 
edilmesi.
42 Bazı köy halkının ot ile beslenmek zo-
runda kalmaları haberinin asılsız olduğu.
44 Kıtlıktan dolayı halkın çok zor du-
rumda kalmaları ve tifo hastalığının yayılması 
haberinin araştırılması.
46 Konya merkezinde halı sergisi ve 
Aksaray’da hayvan panayırının açılması.
48 Bektaşi Tarikatı’nın yayılması so-
nucunda doğru yoldan ayrılmalar olduğundan 
gerekli önlemlerin alınması.

İDARİ - YÖNETİM

54 Çatın, Büyükbozlak, Küçükbozlak 
ve Akçakend köylerinin Aksaray’a Barastal 
Köyü’nün de Ulukışla’ya bağlanması.
56 Aksaray’ın müstakil kaymakamlık ha-
line dönüştürülemeyeceği.
58 Aksaray’ın müstakil bir kaymakamlık 
haline getirilmesi talebinin uygun bulunmadığı.
62 Aksaray kazasının Niğde’den ayrılarak 
Konya’ya bağlanması talebi.
68 Bazı köylerin ve Ereğli kazasının idari 
olarak bağlı olduğu yerlerin değiştirilmesi.
70 Daha önce Aksaray’a bağlı olan 
Akçakend ve Barastal köylerinin şimdilik Bor 
kazasınca idare edilmesi.
72 Gelveri köyünün belediye haline get-
irilmesi.
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74 Bazı köylerin isimleri ve hane sayılarını 
gösteren liste.
84 Yeni kurulan mahalle ve köylere verilen 
isimlerin onaylanması.
86 Konya valisinin yapmış olduğu teftiş so-
nucunda gerekli çalışmaları başlatması.
112 İlbasanlı Süleyman Paşa-zade Mahmud 
Bey’e Aksaray kazasının tevcih edilmesi.
114 İngilizler için gerekli olan garnizon 
ihtiyacının karşılanması.
118 Demiryolu yapımı  teklifinin İngiltere 
Elçiliği Baştercümanı tarafından Abdülhamid 
Han’a takdim edilmesi.
124 İstanbul halkının et ihtiyacının 
karşılanması için gönderilmesi gereken koyunlar 
ile ilgili emrin yazılması.
128 İhrac edilecek ve edilemeyecek zirai 
ürünlerle ilgili muamele.
132 Kıtlıktan dolayı İzmir’e gönderilecek zi-
rai mahsullerin artırılması.
134 İstanbul’a gönderilen güherçile bedeli-
nin ödenmesi.
136 Harabe durumundaki Rum Kilisesi’nin 
aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi.
140 Postahanelere ait masrafların hesap edil-
erek bütçe cetvelinin hazırlanması.
146 Nevşehir’den Aksaray’a kadar yapılacak 
telgraf  hattına ait masrafların keşif  defteri.
150 Sarıkaraman köyünde bulunan simli 
kurşun madeninin belirtilen şartlarda ihale 
edilmesi.

VAKIF - VERGİ

154 Aksaray Çarşısı’nda bulunan Turgutoğlu 
Mescidi Vakfı mütevelliliğine yapılan tayin.
156 Hiçbir izi ve nişanı kalmadığı halde müt-
evellileri tarafından bedelleri alınan vakıflarla il-
gili inceleme yapılması.
158 Eyüpeli kasabasında bulunan Ana Sul-
tan zaviyesinin mütevelli ve zaviyedarlık görevi.
160 Lali Paşa Vakfı’na suistimalden dolayı 
yeni mütevelli tayin edilmesi.
166 Kalanlar mahallesindeki mescit 
imamlığına tayin talebi.
168 Kızılca mahallesinde bulunan Ferişte 
Hatun Mescidi’nin camiye çevrilerek imam 
tayin edilmesi.
170 Aksaray kazası Yardım Sandığı’nca 
cami inşası ve muhacirlere yardım için yerel 
idareye verilen borcun istenmemesi.
174 Boynuinceli ve Şerefli Aşiretleri’nin 
kanun gereği iskanlarından sonra üzerlerine 
düşen vergi miktarına ait defter.

İÇİNDEKİLER
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184 Tuz idarelerine yapılan engellerin ön-
lenerek Tuz köyü ve Hacı Bektaşi Veli Tuz 
İdarelerinden ilgili vakfa hisse verilmesi.
186 Kırşehir ve Aksaray halkına yapılan ev 
vergisi zammının kaldırılması.
190 Pamuk vergisi tahsilinin Karaman val-
isi Ebubekir Paşa’ya ihale edilmesi.
192 Aksaray ve civarında yerleştirilen 
aşiretlerden koyun vergisi alınması ancak ev 
vergisi alınmaması talebi.
194 Bölgedeki asayişle ilgili eksiklerin 
giderilerek vergi tahsilinin yapılması.

EĞİTİM - SAĞLIK - ADLİ

198 Bazı köylerde okul yapılarak öğretmen 
tayin edilmesi ve maaşlarının karşılanması 
hususunda halkın teşvik edilmesi.
200 Şeyhhamid mahallesindeki Sıbyan 
Mektebi’ne yapılan öğretmen tayininin 
onaylanması.
204 Rüşdiye Mektebi’nin masrafları 
karşılandığından tamirine izin verilmesi.
208 Gelveri köyünde alınan tedbirlerle dizan-
teri ve tifo hastalığının yayılmasının önlenmesi.
210 Lekeli humma hastalığının önlen-
mesi için harcanan paranın Bütçe’ye dahil 
edilemeyeceği.
212 Kolera hastalığına karşı gerekli önlem-
lerin alındığı ancak ihtiyaç duyulan ilaçların 
gönderilmesi talebi.
214 Aksaray kazasının geniş bir coğrafyada 
yer alması sebebi ile dava takiplerinde zorluk 
yaşandığından öncelikle davaların kaza meclis-
ince görülmesi, halledilemeyen davaların da 
Niğde veya Konya’ya mazbata ile bildirilmesi.
216 Apsarı köyünde yeni yapılacak 
değirmen ile ilgili davanın tetkik edilmesi.
218 Hazreti Mevlana sülalesinden bazı 
hanımların alacaklarının tahsil edilmesi.

ASKERİ - NÜFUS - İSKAN - 
MUHACİRLER

222 Aksaray Bölüğü’ndeki askerlerin görev-
leri, ikametleri ve ölenlerin tarihlerine ait liste.
232 Aksaray bağlı yerlerinde yapılan nüfus 
sayımına ait defter.
236 Aksaray ve köylerinde nüfus sayımında 
görev alanların tahsisatlarına ait liste.

Sayfa No:

246 İmam ve muhtar isimlerine ait listenin 
İstanbul’a gönderilmesi.
254 Lehistan muhacirlerinden Mustafa 
oğlu Hasan ve beraberindeki yirmi dört kişinin 
iskan talepleri.
258 İskan edilen aşiretlerin göçebe yaşama 
talepleri ile ilgili mesele.
262 Daha önce iskan edilen Nogay muha-
cirlerine yapılan ödeme ve tahsisat.
266 Çerkez muhacirlerinin iskan edildiği 
mahalleye Hamidiye isminin verilmesinin 
onaylanması.

MUHTELİF KONULAR

270  Padişah emriyle Aksaray ve köylerin-
den Kıbrıs’a sürgün edilenlerin isimleri, köy ve 
mahalleleri ile bunların suçlarının ne olduğunu 
ayrıntılı bir şekilde gösterir defter.
310 Şeyh Hamid Veli(Somuncu Baba) 
Cami, Türbe ve Tekkesi’nin tamirini üstlenen 
şahıslardan vergi alınmaması.
312 Şeyh Hamid Veli(Somuncu Baba), 
Baba Yusuf  Hakiki ve Melik Mahmud Gazi 
Vakıflarının meşihatlik (şeyhlik) ve mütevellilik 
görevlerine ait ferman talebi.
314 Seyyid Şemseddin Halife ve Seyyid 
Kasım Halife bin Mehmed kardeşlerin Melik 
Mahmud Gazi Vakfı’na ait mütevellilik davası.
322  Baba Yusuf  Hakiki ve Şeyh Hamid 
Veli(Somuncu Baba) Vakıflarının mütevellilik 
hissesinin paylaşımı.
324 Melik Mahmud Gazi ve Baba Yusuf  
Hakiki Vakıflarının meşihatlik (şeyhlik) görevi 
beratının yenilenmesi.
326  Piri Mehmed Paşa Zaviyesi şeyhi olan 
Seyyid Ali Halife ibn-i Seyyid Yusuf ’un vefatı 
üzerine yerine oğullarının tayin edilmesi tale-
bi.
328  Piri Mehmed Paşa İlkokulu öğretmen-
liğine Mehmed Rifat Efendi’nin tayini onay-
landığından ilgili resmî muamelelerin yapılma-
sı.
330 Debbağlar (Aksaray), Kalenderhane, 
Muin ve Aksaray’ın diğer yerlerindeki ev ve 
kişi sayılarını gösterir defter. 
334  Aksaray’ın Sahra, Hasandağı, Eyübili 
ve Koçhisar nahiyeleri zeamet ve tımar defte-
ri.
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SOCIAL INCIDENTS

24         Extension of  relief  to the sufferers from the 
flood disaster and ensuring their settlement in suitable 
locations.
26 The issue of  what kinds of  aid was needed 
in Aksaray, which was almost uninhabitable due to the 
flood disaster.
28 The remittance of  50,000 kurus1 to the 
sufferers from the flood disaster for their food and 
shelter needs in addition to the other aids provided.
32 The remittance of  the third 25,000 kurus 
allocated for the flood disaster
34 The issue that three shops in the Aksaray 
Marketplace burned to the ground and very few 
goods were salvaged.
36 The conditional remittance of  the funds 
from the Treasury as needed for the repair of  the fire 
damaged sites.
38 The dispatch of  the report to replace the 
mistaken report written in relation to the famine.
40 The submission to the Sultan of  the tele-
graphic message stating that some villagers had to eat 
weeds because of  the famine.
42 The information that some villagers had to 
eat weeds was false. 
44 The issue that the people were in highly 
difficult situation because of  the famine and the 
investigation of  the news about the spread of  typhoid 
fever.
46 Opening of  carpet exhibition in Konya city 
center and cattle show in Aksaray.
48 The matter of  taking measures needed be-
cause there have been diversions from the right path 
of  belief  as a result of  the spread of  Bektashi sect. 

ADMINISTRATION

54 The annexation of  the villages of  Çatın, 
Büyükbozlak, Küçükbozlak, and Akçakend to Aksaray 
and the village of  Barastal to Ulukışla.
56 The issue that Aksaray cannot be converted 
to a separate administrative district.
58 The request that Aksaray be converted to a 
separate administrative district was not approved.

1  Kuruş (derived from the German Grosc-
hen; Ottoman Turkish: شورغ gurûş) was the stan-
dard unit of currency in the Ottoman Empire until 
1844, and from that date until the late 1970s was a 
subdivision of the former lira. It was subdivided into 
40 para (هراپ), each of 3 akçe. In European langu-
ages, the kuruş was often referred to as the piastre, 
derived from the Italian word piastra.

Page No:

62 The request for the detachment of  the 
District of  Aksaray from Niğde and its annexation to 
Konya.
68 The change of  the administrative centers for 
some villages as well as the District of  Ereğli.
70 Temporary administration by the District 
of  Bor of  the villages of  Akçakend and Barastal, 
which was previously administered by the District of  
Aksaray.
72 Conversion of  the Gelveri village into mu-
nicipality.
74 The list indicating the names and the num-
ber of  households of  some villages.
84 Approval of  the names of  the newly estab-
lished quarters and villages.
86 Initiation of  the works required as a result 
of  the investigation by the Governor of  Konya.
112 Granting of  the District of  Aksaray to 
İlbasanlı Süleyman Paşa-zade Mahmud Bey
114 Meeting the need of  the British for a gar-
rison 
118 The submission by the Prime Interpreter of  
the British Embassy to Abdulhamid Khan of  the of-
fer for the construction of  railways 
124 Writing of  the order for the sheep needed 
to be dispatched to satisfy Istanbul residents’ meat 
requirements.
128 Treatment related to the agricultural prod-
ucts that can be exported and cannot be exported.
132 Increasing the amount of  agricultural prod-
ucts that will be sent to Izmir because of  the famine.
134 Payment for the saltpeter sent to Istanbul
136 Reconstruction of  the Greek Church in its 
original form, which currently lies in ruins.
140 Calculation of  the costs of  the postal offices 
and preparation of  the related budget scales.
146 The reconnaissance notebook for the costs 
of  telegraph line between Nevşehir and Aksaray.
150 Appendix: Tender for the silvery lead mine 
located in Sarıkaman village under the stated condi-
tions.

CHARITABLE FOUNDATIONS TAXATION

154 The appointment for the fiduciary of  the 
Foundation of  Turgutoğlu Masjid2 located in the 
Aksaray Marketplace.
156 Conduct of  the investigation relating to the 
charitable foundations, values of  which were collected 
by their fiduciaries although there remained no sign or 
trace of  them

2  Small mosque
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158 Post of  the fiduciary and zaviyedar3 for the 
Zaviye4 of  Ana Sultan located in Eyüpeli town.
160 Appointment of  a new fiduciary to Lali Paşa 
Foundation because of  embezzlement.
166 The request for the appointment as imam to 
the masjid in the quarter of  Kalanlar.
168 Conversion of  the Ferişte Hatun Masjid 
located in the Kızılca quarter to mosque and 
appointment of  an imam for it 
170 Cancellation of  the debt of  the local 
municipality, which had been extended by the 
Benevolent Fund of  the Aksaray District for mosque 
construction and helping the emigrants.
174 The notebook for the amount of  tax levied 
on the clans of  Boynuinceli and Şerefli for their legal 
settlements.
184 Elimination of  the obstructions on the salt 
administrations and granting some shares of  the Salt 
Village and the Hacı Bektashi Veli Salt Administration 
to the relevant foundation. 
186 Annulment of  the increase on the household 
tax for Kırşehir and Aksaray people.
190 Awarding the contract for cotton tax collection 
to Ebubekir Paşa, the Governor of  Karaman.
192 The petition demanding that sheep tax is levied 
on the clans settled in Aksaray and its surrounding but 
no household tax is levied on them.
194 Elimination of  the security deficiencies in the 
region and collection of  taxes.

EDUCATION – HEALTH - LEGAL

198 Encouragement of  the people for construction 
of  schools in some villages, appointment of  teachers 
to these schools, and payment of  their salaries.
200 Approval of  the teacher appointment to the 
Primary School in the Şeyhhamid quarter.
204 Permission for the repair of  the Rüşdiye 
School provided that its cost is funded.
208 Prevention of  the spread of  dysentery and 
typhoid fever through the precautions taken in Gelveri 
Village.
210 The funds spent for the prevention of  typhus 
disease will not be included in the Budget.
212 The demand for the dispatch of  the medicines 
needed although the necessary measures had been 
taken against cholera.
214 Due to the fact that Aksaray District is 
a large territory, which causes difficulties in court 
litigations, court hearings would be held in the 
District Assembly preliminarily and those cases 
unsettled together with their records would be 
submitted Niğde or Konya.
216 Examination of  the court case in relation to 
the new mill to be built in Apsarı Village.
218 Collection of  the receivables of  some ladies 
from among the descendants of  Hazreti Mevlana.

3  The person responsible for zaviye
4  a small dervish lodge

Page No:

MILITARY – DEMOGRAPHICS 
SETTLEMENT - EMIGRANTS

222 Duties and residential information of  the 
soldiers in the Aksaray Squadron as well as the dates of  
death of  those soldiers who passed away.
232 The notebook for the census conducted in the 
Aksaray region.
236 The list for the allowances of  the officials, who 
were in charge in the census of  Aksaray and its villages.
246 The dispatch to Istanbul of  the list for names 
of  the imams and the village chiefs.
254 The settlement request for Mustafa’s son 
Hasan, an emigrant from Poland, and twenty four 
people together with him.
258 The issue of  the demand of  the settled clans 
for nomadic life.
262 The allowance and the payment executed to 
the Nogai emigrants, who were previously settled.
266 The approval for naming the quarter where 
the Circassian emigrants were settled as Hamidiye.

VARIOUS SUBJECTS

270 The book showing the names of  those who 
were exiled to Cyprus from Aksaray and its villages by 
the order of  padishah and their villages and locations 
and crimes in detail. 
310 Not taking tax from the persons undertaking 
the repair of  Sheikh Hamid Veli(Somuncu Baba) 
Mosque, Shrine and Lodge.
312 The imperial order regarding sheikdom and 
trusteeship duties of  Sheikh Hamid Veli(Somuncu 
Baba), Baba Yusuf  Hakiki and Melik Mahmud Gazi 
Foundations. 
314  Trusteeship lawsuit about Melik Mahmud Gazi 
Foundation of  Seyyid Şemseddin Halife and Seyyid 
Kasım Halife bin Mehmed brothers
322 Sharing of  trusteeship share of  Baba Yusuf  
Hakiki and Sheikh Hamid Veli(Somuncu Baba) 
Foundations.
324 Renewal of  sheikhdom charter of  Melik 
Mahmud Gazi and Baba Yusuf  Hakiki Foundations 
326 Request on appointment of  his sons upon 
death of  Seyyid Ali Halife İbni Seyyid Yusuf, sheikh of  
Piri Mehmed Pasha Hermitage
328  Carrying our relevant official procedures as 
appointment of  Mehmet Rifat Efendi as teacher to Piri 
Mehmed Pasha Primary School is approved. 
330 The book showing the numbers of  persons 
and houses in Debbaglar (Aksaray), Kalenderhane, 
Muin and other places of  Aksaray. 
334  Feud and fief  fee book of  Sahra, Hasandagı, 
Eyübili and Kochisar townships.





GİRİŞ
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Aksaray’ın adının ilk olarak I. Hattuşili ye ait eski Hitit metinlerinde geçen “Nenessa (Nenossos) 
olduğu sanılmaktadır. Aksaray İli yakınlarında olduğu düşünülen bu kentin adı, eski Asur metinlerinde 
Şinakhatum olarak geçmektedir. Sefer sonucunda Şinukhtu kenti Atunalı  Kurti’nin yönetimine bırakıl-
mıştır. Aksaray Merkezinde bulunan Hitit hiyeroglifli stel de  adeta Aksaray’ın Geç Hitit dönemindeki 
Şinukhtu kenti olduğunu desteklemektedir.

Persler bölgeyi işgal ettiklerinde “Güzel atlar ülkesi” manasına gelen “Cappadocia” adını vermişler-
dir.  “Garsaura” olarak bilinen Aksaray’a M.Ö. 42’de son Kapadokya Kralı Archelaos kendi adına atfen 
“Colonea-Archelais” adını vermiştir. Bizans Döneminde bu adın “Taxara” şeklinde değiştiği izlenir. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde kentin eski adının “Piga Helena” olduğu yazılıdır. En eski Selçukna-
melerde “Aksera, Aksara” sözcükleri kentin adı olarak kullanılmıştır. Sultan II. Kılıç Arslan’ın yaptır-
dığı ak mermerlerle kaplı saray, şehre Türkçe ismi olan Aksaray’ı kazandırmıştır. 

 
Haçlı seferleri sırasında II. Kılıçarslan başkent Konya dışında askeri bir üs kurmayı düşünür. Bunun 

için de günümüzdeki Aksaray'ı seçer. Şehri sağlam surlarla, medrese, cami, hastane, bedesten vb. kamu 
yapılarıyla süsler. Her zafer dönüşünde Aksaray'a uğrar, şenlikleri burada başlatır. Şehre de ”Zafer Yur-
du” manasına “Darüzzafer” adını verir.

 
 Anadolu Selçukluları sultanı İkinci Kılıçarslan burayı o kadar çok sevmektedir ki, kötü niyetli kişi-

lerin bu kente girmesinin yasaklandığına dair bir ferman çıkartır. Suç işleyenin hemen başı vurulacaktır. 
Bu yüzden iyilerin, doğruların, salihlerin yaşadığı Aksaray'a "iyilerin yurdu", "Salihlerin yurdu" anla-
mına gelen "Darüssüleha" adı verilmiştir.

 
 

TARİHİ
TARİH ÖNCESİ DÖNEMİ
İç Anadolu yaylasında 980m. yükseklikte uzanan verimli Aksaray ovası Ulu Irmak / Melendiz / 

Aksu’nun suladığı volkanik yapılı bir arazide uzanır. Ova Melendiz, Büyük ve Küçük volkanik Hasan-
dağı dizileri tarafından çevrilmiştir.

Hasandağı’nın zaman, zaman püskürtmeleri sonucu bazalt, andezit ve özellikle tüf gibi kayalar yöre-
nin doğal görünümüne büyüleyici bir nitelik kazandırdığı gibi, eski kültürlerin yaşamlarında da önemli 
bir yapı taşı rolünü oynamışlardır.

Bütün bölgeyi kaplayan arazide oluşan peri bacaları, kayalar içindeki mağaralar, iskan kovukları 
Melendiz’in Kozdağı kanyonlarında kayalara oyulmuş kiliseler bunun birer kanıtını oluşturmaktadır.

Aksaray yöresinde yaklaşık yüz bin yıl öncesinden itibaren insan varlığından söz edilebilir. Güzel-
yurt çevresinden toplanan “Mousterien” ve ”Aurignacien” karakterde yontma taştan obsidien aletler, bu 
bölgede uzun bir dönemdir insan yaşadığını göstermektedir.

Buzul çağının sert iklim koşullarında yaşamak zorunda kalan bu insanlara, bölgenin doğal kaya 
kovuklarını elverişli birer barınak teşkil etmiş olmalıdır. Buzul Çağının sonlarında Aksaray çevresi-
nin önemli bir kısmı büyük bir pulivial (yağmur) gölle kaplanmış olduğu bilinmektedir. On iki bin yıl 
önceleri başlayan iklim değişiklikleri İç Anadolu yağmur göllerinin kurumasına yol açmıştır. Aksaray 
ovasının oluşması da bu dönemde başlamıştır.

Günümüzden yaklaşık 10 000  yıl önce (M.Ö. 7000-6000 yıllarında) Neolitik devirde Anadolu me-
deniyetinin önemli merkezlerinden birisi olan Konya yakınlarındaki Çatal Höyük’te yapılan kazılarda 
Hasandağı’na dolayısıyla Aksaray’a ait vesikalara rastlanmaktadır. Burada Hasandağı’nın lav püskürt-
tüğünü tasvir eden bir duvara boyanmış duvar resmi bulunmuştur.
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Aksaray İlinde Çanak Çömleksiz Neolitik Kültürleri temsil edebilecek yerler; Acıyer, Aşıklı Höyük, 
Çakılbaşı, Nenezi Musular, Yellibelen Mevkii, Sırçan Tepe, İninönü olarak gösterilebilir. Ayrıca aynı 
evreye ait çok sayıda obsidyen atölyesi (işliği) bulunmaktadır. Bu atölyelerde alet/silah yapımında kul-
lanılan obsidyen kaynağından çıkarıldıktan sonra, çoğu kez yarı işlenmiş ürün haline getirilmiştir. Bu 
yarı işlenmiş obsidyenlerin, daha sonra değiş-tokuşa dayalı bir ticaret kapsamında yalnızca çevredeki 
yerleşmelere değil, aynı zamanda çok uzak mesafelere, Ürdün’deki Eriha yerleşmesine kadar gönderil-
miş olduğu bilinmektedir. İlimizde Çanak Çömleksiz Neolitik kültürün temsilcisi 1989 yılından bu yana 
kazılan Aşıklı Höyük’tür. 1996 yılında kazılmaya başlanan Musular yerleşmesi Aşıklı Çanak Çömleksiz 
Neolitik Kültürünün son dönemini yansıtmaktadır.  Aksaray da Ihlara Vadi yerleşiminin bir uzantısı 
olan Aşıklı Höyük’te yapılan arkeolojik çalışmalar Kapadokya Bölgesinin kerpiçten yapılmış ilk mahal-
lelerini ortaya çıkarmıştır. Yerleşik yaşamın en güzel ve en karmaşık mimari örnekleri olan bu evlerin 
duvar ve tabanlarında sarı, pembe kil duvar sıvaları kullanılmıştır. Ölülerini evlerinin tabanlarına, dizle-
ri karınlarına çekik olarak gömmüşlerdir. Aşıklı Höyükte araştırma yapan Prof. U.Esine göre yerleşim 
yerindeki mahallelerin sıklığı, yapıların çokluğu Akeramik Neolitik evre için sanıldığından daha yoğun 
bir nüfusun varlığını göstermektedir. Höyükte ele geçen yüz bine yakın obsidiyenden yapılmış çeşitli 
aletlerin Anadolu da benzerleri yoktur. Taştan çok iyi bir şekilde işlenmiş yassı baltalar, kemikten bız-
lar, keskiler, bakır, akik ve çeşitli taşlardan yapılmış süs eşyalarının yanı sıra az pişmiş kilden figürünler 
de ele geçmiştir. Aşıklı Höyük araştırmacıları, bu höyükte ele geçen bir iskelete dayanarak dünyada 
bilinen en eski beyin ameliyatının (trepanasyon) burada yapılan bir ameliyatta 20-25 yaşlarındaki bir 
kadına uygulandığını belirtmektedirler.

Akeramik ve Neolitik çağı takip eden tarih öncesi kültür dönemlerinden ilki Kalkolitik Çağdır. Kal-
kolitik Çağ, özellikle bakır madeninin, alet, silah, araç gereç yapımında gitgide çoğalan oranda kullanıl-
ması ile tanımlanabilir. Yaklaşık M.Ö. 5900-3200 yılları arasını kapsayan bu dönemde ayrıca sabanın 
kullanılmasıyla tarımsal ürünlerde eskiye oranla üretim artmış, evcil hayvan sayısı çoğalmıştır. Artan 
nüfusla birlikte yerleşmelerin sayısı da artmıştır. Köyler gitgide büyüyerek kasabalara dönüşmüş, çanak 
çömlek yapımı ileri bir safhaya ulaşmış estetik ve sanat yönünden oldukça ileri bir düzeye çıkmıştır.

Aksaray’da yapılan kazı ve yüzey araştırmaları ile Kalkolitik çağda yaşamın kesintisiz olarak devam 
ettiği saptanmıştır. Apsarı/Çatalsu köyündeki Güvercin Kayası höyüğünde,(M.Ö 5200-4800) İstanbul 
Üniversitesi ve Aksaray Müzesi ile birlikte yapılan kazılarda bu dönem özelliklerini yansıtan mimari ve 
küçük buluntular Aksaray’daki Kalkolitik yaşam hakkında önemli sayılacak bilgilere ulaşmamızı sağ-
lamıştır. Kendine has çanak çömleği ile Güzelyurt/Gelveri Yüksek Kilise kalkolitik dönemde bölgemiz 
ve diğer bölgelere etkisi bakımından çok önemli bir yerleşme olarak bilim âlemindeki yerini almıştır. Bu 
iki yerleşme dışında yörede yapılan yüzey araştırmalarında çok sayıda höyükte kalkolitik Çağ karakte-
ristiğini yansıtan buluntulara rastlanılmıştır.

 
M.Ö.IV. binin sonu ve III. binin başlarında Anadolu'da bakır ve kalay karıştırılarak tuncun elde 

edilmesi, bunun silah yapımında kullanılmasıyla Anadolu insanı "Tunç Çağı"na girmiştir. İnsanoğlu 
çok önemli bu alaşımla silah, kap-kacak ve süs eşyaları üretmeyi başarmış; bakır, altın, gümüş gibi asıl 
ve asıl olmayan madenleri de dövme tekniği ile işleyerek, dinsel amaçlı veya günlük ihtiyaçlarına cevap 
veren objeler üretmiştir.

Aksaray İli Yeşilova Kasabasında bulunan ve 1962 yılından bu yana arkeolojik kazıları yapılan 
Acemhöyük Ören yerinden çıkarılan Eski Tunç Çağı buluntuları bugün Niğde Müzesinde sergilenmek-
tedir. Bugüne kadar yapılan kazılarda Acemhöyük’ün M.Ö III.  bin yani Eski Tunç Çağı yerleşimlerin-
de konutların dikdörtgen ya da yamuk planlı kerpiç yapılardan oluştuğunu göstermiştir. Bu dönemde 
ölüler bir yandan yerleşim yeri dışındaki mezarlıklara toprak ve küp mezarlara gömülmüştür. Ölülerin 
yanına yüzük, bilezik, küpe, kolye gibi süs eşyaları ve bazı kaplar hediye olarak bırakılmıştır. Bunların 
yanında taş, kemik ve çeşitli metallerden yapılmış takılar, silahlar ve günlük işlerde kullanılan eşyalar 
ele geçirilmiştir.

Bilim adamlarınca yapılan yüzey araştırmalarında İlimizde bulunan höyüklerden toplanan çok sayıda 
Eski Tunç Çağı malzemesi, Aksaray’da bu dönemin yoğun  ve kesintisiz olarak yaşandığını göstermesi 
bakımından önem taşımaktadır.

ASSUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİ
M.Ö.2000-1750 yılları arasında Kuzey Mezopotamya’da yaşayan Assurlu tacirler Anadolu’da ticari 

koloniler kurarak ilk ticaret örgütünü oluşturmuşlardır.
Zengin altın, gümüş ve bakır kaynaklarına sahip olan Anadolu, tunç alaşımı için gerekli olan kalay 

bakımından fakirdi. Tacirlerin beraberinde getirdikleri kalay, çeşitli kumaşlar ve kokular bu ticaretin 
ana malzemeleriydi. Hiçbir zaman politik üstünlüğe sahip olmayan tacirler yerli beylerin himayesi al-
tındaydılar.
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Assurlu tacirler sayesinde Anadolu’da ilk defa yazı görülür. ‘Kapadokya Tabletleri’ olarak adlandı-
rılan Eski Assurca yazılmış çivi yazılı metinlerden, tacirlerin geliş yolları üzerindeki beylere %10 yol 
vergisi verdikleri, borçlu olan halktan %30 oranında faiz aldıkları, Anadolu krallarına sattıkları mal üze-
rinden %5 vergi verdikleri anlaşılmaktadır. Yine bu tabletlerde Assurlu tacirlerin Anadolulu kadınlarla 
evlendikleri ve nikah sözleşmelerinde Anadolulu kadınların haklarını koruyacak maddeler bulunduğu 
görülmektedir.

Assurlu tacirler yazıdan başka silindir mühürler, madencilik, tapınak ve tanrı fikirlerini dini motif-
lerini de Anadolu’ya getirmişlerdir. Böylece Anadolu’nun yerli sanatı, Mezopotamya sanatının etkisi 
altında gelişerek kendine has yeni bir sanat anlayışını ortaya koymuştur. Bu sanat daha da gelişerek Hitit 
sanatının temelini oluşturmuştur.

Bu ticaretin merkezi ve yazılı belgelerin en fazla bulunduğu yer Kayseri’deki Kültepe, Kaniş-
Karum’dur (Karum: Ticaretin yapıldığı Pazar  yeri). Belgelerde adı geçen Karumlardan birisi de Pu-
ruşhanda olarak bilinen Yeşilova Kasabasındaki Acemhöyüktür. Acemhöyük'te (Puruşhanda) Prof. 
Dr. Nimet Özgüç başkanlığında bir heyet tarafından yapılan arkeolojik kazılarda, buranın Anadolu'nun 
M.Ö. II. bin başlarında Asurlu tüccarlar tarafından kurulan en önemli pazar yerlerinden biri olduğu anla-
şılmıştır. Kazılarda ortaya çıkarılan iki adet yanmış saraydan elde edilen önemli arkeolojik buluntuların 
büyük bir bölümü Aksaray, Ankara ve Niğde müzelerindedir. Kazılarda ele geçen mühür baskılarındaki 
(Bulla) yazılar Aksaray ilindeki yazılı tarih veren ilk belgelerdir.  Acemhöyük yerleşmesinde ortaya 
çıkarılan anıtsal saray yapıları bu döneme ait korunmuş en önemli yapılardır.

HİTİTLER DÖNEMİ(M.Ö.1750-1200) 
M.Ö.II.binin başlarında Avrupa’dan Kafkaslar üzerinden gelerek Kapadokya Bölgesi’ne yerleşen 

Hititler, daha sonra yerli halkla kaynaşarak imparatorluk kurmuşlardır. Dilleri Hind-Avrupa dil grubun-
dandır. Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy) olan Hititlerin önemli şehirleri Alacahöyük ve Alişar’dır. Ka-
padokya Bölgesi’nde bulunan bütün höyüklerde Hititlere ait kalıntılara rastlamak mümkündür. Bunun 
yanı sıra Hitit İmparatorluk Dönemi’nde özellikle Kapadokya Bölgesi’nde stratejik açıdan önemli ge-
çitlere ve su kenarlarındaki yüksek kayalara rölyef olarak işlenmiş anıtlar bulunmaktadır. Bu kaya anıt-
ları sayesinde Hitit krallarının güneydeki ülkelere ulaşmak için geçtiği yolları saptamak mümkündür. 
Aksaray Hititler döneminde önemli bir geçiş kavşağıdır. Hitit imparatorluğunun son dönemlerine ait 
kral Hartapuş’a ait Gücünkaya köyü yakınlarındaki Siyek yazılı kayası ve çevrede bulunan höyüklerden 
toplanan arkeolojik malzemeler ve müzece satın alınan Hitit imparatorluk dönemine ait mühürler ile ta-
rihin ilk baraj örneklerinden olan Böget yakınlarındaki Eşmekaya barajı Aksaray’da Hitit imparatorluk 
çağının kesintisiz olarak yaşandığını kanıtlamaktadır.

GEÇ HİTİT DÖNEMİ (M.Ö.1200-700) 
Friglerin Orta Anadolu’nun önemli kentlerinin hemen hepsini yıkarak Hitit İmparatorluğu’nu or-

tadan kaldırılmasından sonra Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Geç Hitit Krallıkları ortaya çıkmıştır. 
Kapadokya Bölgesi’ndeki geç Hitit Krallığı ise Kayseri, Niğde, Aksaray ve   Nevşehir’i içine alan Ta-
bal Krallığı’dır. Bu döneme ait Gülşehir-Sivasa (Gökçetoprak), Acıgöl-Topada, Hacıbektaş-Karaburna 
Köyü’nde Hitit Hiyeroglifi yazılmış kaya anıtları bulunmaktadır.  Aksaray merkezinde bulunan, bazalt-
tan yapılmış, Hitit Hiyeroglifi ile yazılı stel Geç Hitit döneminin bölgede  yaşandığını  ve Aksaray böl-
gesinin Şinuhtu krallığı sınırları içerisinde  olduğunu gösteren  önemli yazılı vesikalardan olup, Aksaray 
Müzesinde sergilenmektedir.

PERS DÖNEMİ VE KAPADOKYA KRALLIĞI(M.Ö.585-332)
Kimmerler’in Frig egemenliğine son vermesi sonucu Anadolu’da Medler (M.Ö.585), daha sonra da 

Persler (M.Ö.547) görülür. Persler bölgeyi ‘Satrap’ adını verdikleri valilerce yönettiler.
Kapadokya, antik çağlarda büyük bölümünü İç Anadolu’nun oluşturduğu bir bölgenin adıdır. Tarih-

te Kappadokia sözcüğüne ilk olarak MÖ.IV. yüzyılda İran’da Kermanşah’la Hamadan arasındaki yol 
üzerinde bulunan Bisitun (Behistun) dağının kayalık yüzeyine yapılmış kabartmaları açıklayan yazıtta 
rastlanır. Pers Kralı I.Darius (Dareios) MÖ.516’da Bisitun yazıtında, egemenliği altına aldığı kavim 
ve ülkeleri, zaferlerinin kanıtı olarak eski Persçe (Farsça), Elamca ve Akadça olarak üç ayrı dilde, çivi 
yazısıyla belgeletmiştir. Bisitun anıtında sıralanan ülkeler arasında persçe Katpatuka sözcüğü de yer al-
maktadır. Bu nedenle pek çok dilbilimciye göre bu sözcüğün kökeni persçe’dir ve büyük olasılıkla “Gü-
zel Atlar Ülkesi" anlamına gelmektedir. Buna karşılık Kappadokia sözcüğünün kökeni, eskiden Hitit 
dünyasında Anadolu’da konuşulan Hint-Avrupa dillerinden biri olan Luvice’ye bağlayanlar da vardır. 
Başka bir görüş de Kappadokia sözcüğünün Kızılırmak’ın bir kolu ve antik adı “kappadoks”  olan nehir-
den türediğini savunmaktadır. Persler, Zerdüşt dinine bağlı olduklarından ve ateşi kutsal saydıklarında 
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bölgedeki volkanları, özellikle Erciyes ve Hasandağı’nı, kutsal saymışlardır. Persler, Kapadokya’dan 
geçerek başkentlerini Ege’ye bağlayan, ‘Kral Yolu’nu geliştirmişlerdir. 

Makedonya Kralı İskender M.Ö.334 ve 332’de Pers ordularını arka arkaya bozguna uğratarak bu 
büyük İmparatorluğu yıkmıştır.

Pers İmparatorluğu’nu yıkan İskender Kapadokya’da büyük bir dirençle karşılaşmıştır. İskender, 
komutanlarından Sabiktas’ı bölgeyi denetim altına almakla görevlendirince, halk buna karşı çıktı ve 
eski Pers soylularından Ariarathes’i kral ilan etti. Çalışkan bir yönetici olan I.Ariarathes (M.Ö.332-322) 
Kapadokya Krallığı’nın sınırlarını genişletti.

İskender’in ölümüne kadar barış içinde yaşayan Kapadokya Krallığı, Roma’nın bir eyaleti oldu-
ğu M.S.17 yılına kadar varlığını korumak için Makedonyalılarla, Pontuslularla, Galatlarla, Romalılarla 
mücadele etmiştir.

KAPADOKYALlLAR VE ROMALILAR
 Pers yönetimine kadar olan dönemde Kapadokya hakkında kesin bilgiler yoktur. Kapadokyalılar, 

ancak Pers kralı Damatez zamanında ülkelerine hakim olabildiler. Ariathes zamanında bağımsızlıklarını 
ilan ettiler (M.Ö. 323).

Romalılar, Kapadokya’yı ilk defa Büyük İskender'in komutanlarınğr elinden aldı. M.Ö. 129' da Ka-
padokya kralları, Roma’nın dostu idiler. Başşehirleri ne zaman kurulduğu bilinmeyen Mazaka (Kayseri) 
idi. Kısa bir süre Tyana’yı (Niğde-Kemerhisar) geçici başşehir yaptılar. Krallarına izafeten bu yöreye 
"Özebya" adını verdiler. Aksaray ve çevresi Tyana'ya(Kemerhisar) bağlıydı. Mark Antuan zamanında I. 
Archalaus Kapadokya kralı oldu. Bu Kral, son Kapadokya kralı idi. M.S. 17'de öldü. Kapadokya Kral-
lığı zamanında Aksaray ve yöresine "Garsaura" deniliyordu. Archalaus'un Kapadokya kralı olmasından 
sonra Aksaray ve çevresi önem kazandı. Archalaus, şehri yeniden imar etti. Buraya Archalais adını 
verdi. Şehir, Türkler tarafından alınıncaya kadar “Archelais“ ya da “Colonia Archealais“ olarak anıldı. 
Roma imparatoru Tiberius (M.S. 14-37), meclisten çıkardığı bir kararla krallığı bir vilayet düzeyine 
indirdi. Alınan vergiyi de yarı yarıya azalttı.

BİZANS DÖNEMİ
 Hz. İsa'dan önce  Garsaura diye anılan şehir Archalais adını almıştır. imparator Claudius buraya 

Roma kolonilerini yerleştirdi. M.S. 41-51'de Colonia Archalais diye anılmaya başlandı. I.yy'ın ortasında 
şehir payesi elde ederek Diocaesareia adını almıştır.

Hz. İsa’dan sonra O’na inananlar Romalıların zulmüne maruz kalmış, kendilerini mümkün olduğu 
kadar uzak bölgelere atmaya çalıştılar. Bunlardan bir grubun da Kapadokya bölgesine geldiler. Bölgede 
yaşayanlar bu dini hemen benimsediler. Ürgüp, Göreme, Ihlara, Gelveri, Selime, Yaprakhisar yöreleri 
adeta bu dinin merkezleri haline geldi. Halk buralardaki mağaralara sığınarak, kendilerine barınaklar, 
mabedler, medfenler yaptılar.

İmparator Konstantin M.S. 313 yılında Hıristiyan olan annesi St. Elen (Elena)'in de etkisiyle Hristi-
yanlığı kabul edince "Herkesin istediği dini kabul etmesi ve istediği biçimde dini ayin yapmasını serbest 
bırakan" Milano Fermanı'nı yayınlamıştır.

Milano fermanı ile birlikte mağaralarda saklanan Hıristiyanlar, gün yüzüne çıktılar. Hasandağı ve 
çevresinde kiliseler yaptılar. St. Basilus, Nazianzaslu Gregorius, Nyssalı Gregorius o dönemin ünlü din 
adamlarıdır.

SELÇUKLU DÖNEMi
1040 tarihinde Dandanakan savaşında Gaznelilere karşı zafer kazanılmasıyla kurulan Büyük Selçuk-

lu Devleti, Alparslan tarafından Malazgirt Zaferi (1071)'nin kazanılmasıyla Anadolu'yu vatan yapmaya 
başlamıştır.

Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın iznik'i fethiyle Büyük Selçuklu Devleti ile bağlantılı Anadolu Sel-
çuklu Devleti kurulmuştur(1075).  Süleyman Şah Antakya' ya düzenlediği ilk sefer sırasında Ebul Gazi' 
yi ( Hasan Bey ki Hasandağı bu zatın ismi ile anılır) Kapadokya' ya vali tayin eder. Süleyman Şah'la 
Suriye Selçuklu meliki Tutuş arasında Antakya yüzünden çıkan çatışmada Süleyman Şah’ın ölümü, 
Anadolu Selçuklu Devletinin bir müddet Sultan Melikşah tarafından merkezden idare edilmesini ge-
rektirmiştir. Daha sonra Süleyman Şah’ın oğlu I. Kılıçarslan'ın Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı 
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Berkyaruk ile birlikte hareket etmesi, Anadolu'ya saldıran Haçlı Ordularını yine birlikte hareket ettiği 
Danişmend Beyi Melik Gümüştekin desteğinde bozguna uğratması sonucu Aksaray (o zamanki adıyla 
Archalais) Anadolu Selçukluları egemenliğine girmiştir.

Aksaray bu dönemde aralıklı olarak Danişmendlilerin ve Anadolu Selçuklularının hâkimiyeti altına 
girmiştir. Aksaray'ın en önemli eserlerinden biri olan Ulu Cami işte bu dönemde Kılıçarslan' ın oğlu 
Rükneddin Mesud tarafından yaptırılmış olup, aynı sultan zamanında Aksaray imar yönünden oldukça 
geliştirilmiştir.

Sultan Mesud, ilk defa para bastıran Anadolu Selçuklu hükümdarıdır. Sultan Mesud'dan sonra hü-
kümdar olan oğlu II. KıIıçarslan Aksaray şehrini ikinci bir payitaht gibi görmüş, büyük bir imar hamlesi 
başlatmış, babası tarafından yaptırılan Ulu Cami'yi genişletmiş, Ulucaminin abanoz ağacından yapılan 
muhteşem minberine babasının adı yanına kendi adını da kazdırtmıştır. Bu minberin bir eşi, ancak daha 
yeni tarihlisi Konya'da Alaaddin Camisi'ndedir.

II. Kılıçarslan gönlünü bu topraklara kaptırmıştı. Anadolu Birliği O’nun en büyük rüyasıydı. Bu 
amaç doğrultusunda Kayseri ve Sivas'ı zaptetti. Aksaray'a kale inşa ettirdi. Buraya Azerbaycan'dan 
alimler, sanatkarlar, tüccarlar ve mücahitler getirterek yerleştirdi. Sultanhanı kasabasında bulunan ve 
Selçuklu han örneklerinin en nadidesi olan  Sultanhanı (Kervansaray) da II. Kılıçarslan tarafından inşa 
edilmiş eserlerdendir. Ayrıca Aksaray’da adına yaptırdığı Kılıçarslan Hamamı bu döneme ait günümüze 
ulaşan en eski hamam örneğidir.

Aksaray adının da Kılıçarslan tarafından şehre ak taşlar kullanılarak yaptırılan saraydan geldiği muh-
temeldir. Bu saray tarihin Archalais'ini Aksaray'a çevirmiştir. Etrafında medrese, kervansaray, hamam, 
imarethane, tabhane gibi çok ve çeşitli sosyal yardım ve hayır müesseseleri ve irfan yuvaları bulunmak-
taydı. Bugün bunlardan hiç biri ayakta değildir.

 
Eğer Aksaray olmasaydı Danişmendliler ortadan kalkmaz, Anadolu'da bir Müslüman-Türk birliği 

kurulamazdı. Anadolu'da ulusal bir Türk varlığının kuruluşunda Aksaray'a aslan payı düşüyor.

Aksaray II. Kılıçarslan'ın ölümünden sonra da Anadolu Selçuklularının önem verdiği, çoğu zaman 
askeri bir üs olarak yararlandığı bir şehir olmaya devam etmiştir. 

Selçuklu Sultanlarından Gıyaseddin Keyhüsrev oğlu Alaaddin Keykubat, Aksaray'da dedesi tarafın-
dan inşa ettirilen sarayda oturmuştur. Bu dönemde Danişmendlilerden Yağıbasanoğlu Muzaffer-üd-din 
Mahmut, Keykubat tarafından Aksaray Valisi tayin edilmiştir. Danişmendliler de bu vesileyle Aksaray'a 
birkaç eser kazandırmışlardır. Muzafferiye Medresesi, Muzaffer-üd-din Melik Mahmut Gazi Hangahı 
(Darphane), Zahir-üd-din Hangahı, imadiyye Hangahı, Bedriye (bugünkü adıyla Kadıoğlu) Medresesi 
ve Melikiyye Medresesi bunlar arasındadır.

Daha sonra tahta geçen izzeddin Keykavus döneminde islam aleminin büyük alimlerinden Şeyh-ül 
Ekber Muhiddin-i Arabi Aksaray'a gelerek medreselerde ders vermiştir. Bu dönemde Moğol komutan-
larından Baycu Noyan Aksaray'ı da hakimiyeti altına alarak, etrafı yakıp yıkmış, hatta bir kış mevsimini 
de Sultanhanı civarında geçirmiştir.

İzzeddin Keykavus'un Moğollara vergi vermek istememesi sonucu Moğol Hükümdarı Hülagü Han, 
İzzeddin Keykavus'un kardeşi Rükneddin III. Kılıçarslan'ı bir fermanla sultan ilan etti. Rükneddin Kılı-
çarslan döneminde Aksaray, sultanın oturduğu ve ülkeyi yönettiği bir şehir konumundadır.

Rükneddin III. Kılıçarslan yine Anadolu'daki karışıklıklar döneminde Moğollarca zehirletilmiş, ye-
rine 6 yaşında olan III. Gıyaseddin Keyhüsrev sultan olmuştur. Daha sonra Anadolu'daki iç karışıklık 
Aksaray'ı da pençesi içerisine almış, Moğol şehzadelerinden Kongurtay tarafından şehir bir defa daha 
yıkılıp yakılmış ve yağmalanmıştır.

İlhanlılar döneminde Şehzade Keyhatu 20.000 kişilik bir ordu ile Aksaray'a yürümüşse de şehre ve 
sakinlerine oldukça iyi davranmış ve Aksaray bu yıllarda yani 1285 tarihinden itibaren yeniden gelişme 
ve güzelleşme yoluna girmiştir.

Bu dönemde Selçuklu hükümdarı Sultan II. Gıyaseddin Mesud'dur. Daha sonra tahta geçen III. Ala-
addin Keykubat zamanında Aksaray'a Pervane Muiniddin Muhammed Bey kadı olarak görevlendiril-
miştir.
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Aksaray bu dönem içerisinde zaman zaman Moğollar tarafından işgale uğramış, zaman zaman Sel-
çuklu egemenliğine girmiş ama her hükümdarda da büyük zulüm yaşamıştır. Ticaret yolu üzerinde ol-
ması da yaşadığı bütün eziyetlere rağmen Aksaray'ın varlığını sürdürmesine vesile olmuş, Anadolu'nun 
önemli yerleşim noktalarından biri olarak hayatiyetini sürdürmüştür. Zaten bu dönem Sultan II. Mesud'un 
1308'de ölümü ile Selçuklu Devleti varlığının da sona erdiği dönem olup Anadolu Beylikleri Dönemi 
başlamıştır.

KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ
 Bu beylikler içerisinde en önemli rolü oynayan Karamanoğulları, merkezlerinin de Konya olması 

dolayısıyla Aksaray ve civarında egemen olmuşlardır (1312).
Karamanoğulları döneminde Aksaray, yine eskiden olduğu gibi önemli bir bilim ve kültür merkezi 

özelliğini sürdürmüştür. Çeşitli hayır müesseseleri, sosyal tesisler bu dönemde de gelişmesini devam 
ettirmiştir. Ayrıca deprem dolayısıyla yıkılan ve önemli ölçüde hasar gören kale, Ulu Cami  gibi yapılar 
Karamanoğulları döneminde yeniden inşa edilmiştir.

Karamanoğullarının son yıllarında hüküm süren Alaaddin Bey çeşitli zamanlarda Osmanlı toprakla-
rına seferler düzenlemiş, bu yüzden Yıldırım Bayezid’in kendi üzerine yürümesine yol açmıştır. Yıldı-
rım Bayezid ordusuyla Konya önlerine gelince Alaaddin Bey müttefiki Kadı Burhaneddin ile buluşmak 
yerine önce Taşeli'ne kaçmış, daha sonra da Osmanlılarla anlaşmayı tercih etmiştir.

Bu anlaşma üzerine Sivas ve yöresinin hakimi olan hatta bir dönem hakimiyeti Ankara'ya kadar 
uzanan Kadı Burhaneddin, Karamanoğulları üzerine sefer düzenleyerek Yaprakhisar, Zincirli, Selime 
ve Aksaray Kalelerini zaptetmiş ve Aksaray yöresi Kadı Burhaneddin ve dolayısıyla Anadolu'da 46 yıl 
kadar hüküm süren Eratna (Ertana) Beyliği emrine girmiştir. Daha sonra Yıldırım Bayezid 1396 tarihin-
de Aksaray'ı diğer illerle birlikte almıştır.

Bu dönem, Yıldırım Bayezid’in Anadolu'da Türk birliğini sağlamak amacıyla giriştiği fetihlerin dö-
nemi olup 1402'de Ankara Savaşı'nda Emir Timur'a yenilmesine kadar devam etmiştir. 1402'de Timur, 
Osmanlı, topraklarını eski Beylere dağıtınca Aksaray tekrar Karamanoğulları Beyliği'nin yönetimine 
girmiştir.

OSMANLI DÖNEMİ
 Konya’yı kendi merkezi yapan Karamanoğulları Beyliği, kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanı 

idi. Aksaray'da o dönemler bu güçlü beyliğin sınırları içinde bulunuyordu. Anadolu’da beylikler devri 
bir iç mücadeleye sahne olmuştur. Osmanlı Beyliği kendisini mümkün olduğu kadar bu mücadelenin 
dışında tutmuştur. Hedef olarak Bizans ve küffar illerini kendine mücadele alanı olarak seçmiştir. Bu 
tutumuyla kısa zamanda Anadolu halkının sevgi ve saygısını kazanmış, önemli bir güç olarak kendisini 
göstermiştir. 

Karamanoğulları, kendilerine rakip olacak Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini kırmak için Bizansla iş-
birliğine girmiştir. Bu ilişkiyi sezen Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid, Anadolu Türk Birliği siyasetine 
hız vermiştir. 1390 yılında Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan Beylikleri'nin ilhakı gerçekleşmiş-
tir. Osmanlı Devletinin Anadolu’daki nüfuzunun güçlendiğini gören Karamanoğlu Alaeddin Ali Bey, 
Osmanlı topraklarının bir kısmını ele geçirmiş. Bunun üzerine Sultan Yıldırım Beyazid ikinci Anadolu 
seferine çıkmak zorunda kalmıştır.

Doğunun cihangiri olan Emir Timur ile batının cihangiri olan Sultan Yıldırım Bayezid arasında 1402 
yılında yapılan Ankara Savaşı'na kadar, Osmanlı idaresinde kalan Aksaray, Yıldırım’ın savaşı kaybet-
mesi sonunda, tekrar bağımsızlıklarına kavuşan beyliklerden Karamanoğullarının idaresine girmiştir. 
Bu durum Fatih Sultan Mehmed zamanına kadar sürmüştür.

1451 yılında Osmanlı tahtına geçen Fatih ilk seferini Karaman üzerine yapmıştır. Fatih'e karşı koya-
mayacağını anlayan Karamanoğlu ibrahim Bey, Taşeli'ne çekilmiş, Molla Veli’yi padişaha göndererek 
bağışlanmasını istemiştir. Beyşehir, Akşehir, Seydişehir’in Osmanlılara geri verilmesi şartıyla sulh ya-
pılmıştır.

Daha sonra Fatih 1461’de Karaman üzerine düzenlediği seferde Konya'ya girerek Karamanoğulları 
Beyliğini ortadan kaldırmıştır. Merkezi Konya olmak üzere bir beylerbeylik (Eyalet) şeklinde Devlet-i 
Aliye bağladığını bildirmiştir. Karamanoğlu Pir Mehmet Bey ve kardeşi Kasım Bey güneye çekilmişler, 
ellerinde sadece İçel, Taşeli, Niğde ve Silifke kalmıştır.
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Fatih, Konya’da sikke bastırarak, beylerbeyliğine oğlu şehzade Mustafa’yı tayin etti. Aksaray henüz 
Osmanlı idaresine geçmemiştir.

1470 yılında Aksaray ve çevresi Veziriazam İshak Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından 
ele geçirilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Fatih’in emriyle İstanbul’un fethinden sonra  binlerce Müslüman Türk ailesi Aksaray'dan ve 
Ortaköy’den İstanbul'a getirilmiş, bugün Aksaray ve Ortaköy denen semtlere iskân edilmişlerdir. Semt-
ler, isimlerini buraya yerleştirilen Aksaraylılardan ve Ortaköylülerden almıştır.

Bu dönemde Aksaray, henüz Anadolu Selçuklu dönemindeki parlaklığını kaybetmemiş, sancak mer-
kezi olarak mühim bir şehir özelliğini korumuştur.

Aksaray, Osmanlı döneminde yapılan 1501 tarihli yazıma göre 5.000-5.500 civarında Türk nüfusa 
sahiptir. Şehrin nüfusu 1525'de yine 5.000 dolaylarında iken 1584'de 9.500'e çıkmıştır. XVII. ve XVI-
II. yüzyılda bu durumu koruyan Aksaray, XIX. yüzyılda önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. Nitekim 
1867’de nüfusu 3.000-3.500 civarındadır. XIX. yüzyıldan sonra ancak 4.000-5.000'e yükselmiştir.

Aksaray'ın 1501’de otuzaltı, 1525’de otuzyedi, 1584’de kırkbir, XVII. yüzyılda ise otuziki mahallesi 
vardı. Evleri kerpiç ve taş yapıdandı.

XVII. y.y’da Karaman eyaleti içerisindeki Aksaray Sancağı’nda 13 kişi zeamet, 288 tımarlı sipahi 
vardı. Aksaray Sancak beyinin hası 350.000 akçeydi.

1893 yılında Konya Vilayeti sınırlarında bulunan Aksaray, bir nahiye, yüz altmış köyden ibaret olup, 
Kaymakam olarak Halis Efendi tayin edilmiştir. 

Aksaray'daki tarihi eserlerin hemen hemen tamamı Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemine aittir. 
Osmanlı döneminde önceki dönemden kalan eserlerin bakım ve tamirleri yapılarak daha sonraki dönem-
lere ulaşması sağlanmıştır. Şehrin büyümemesi, eski nüfustan daha az nüfus barındırması mevcutların 
yeterli gelmesi de yeni esere ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Buna rağmen Osmanlı dönemine ait az sayıda 
cami, hamam ve türbenin de yapıldığı görülmektedir.

CUMHURİYET DÖNEMİ
Milli Mücadele yıllarında (1920) yapılan ilk teşkilatlanmada, daha önce sancaklara bağlı olan mu-

tasarrıflıklar vilayete dönüştürülmüştür. Aksaray Mutasarrıflığı da bu teşkilatlanma içerisinde müstakil 
vilayet yapılmıştır. O gün Aksaray Mutasarrıfı olan Abdullah Sabri Karter ilk Aksaray Valisi olmuştur. 
1923 yılına kadar bu görevde kalan Karter 15 .11.1923’de görevi Ziya Günar’ a devretmiştir. Günar, 
01.06.1932'de görevi Arif Hikmet Onat’a bırakmıştır. Arif Hikmet Onat bu görevde iken T.B.M.M. ta-
rafından çıkartılan 20.05.1933 gün ve 2197 sayılı "Bazı Vilayetlerin ilgası ve Bazılarının Birleştirilmesi 
Hakkında Kanun“la Aksaray kaza yapılmıştır.

Bu Kanunun 3. maddesine istinaden Aksaray, daha önce kendisine bağlı olan Arapsun (Gülşehir) 
kazası ile birlikte Niğde’ye bağlanmış, Şerefli Koçhisar ise Ankara'ya bağlanmıştır.

Aksaray, Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi hamlesine başlamış, ülkenin kalkınmasına o günkü şart-
lar içerisinde katkıda bulunmuştur. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi, o günkü Aksaray mebusu Vehbi 
Çorakçılı’nın teşebbüs ve büyük gayretleri ile Azm-i Milli Un Fabrikasıdır. Yine 1926'da henüz ülkenin 
üç-beş şehri elektrik enerjisi ile aydınlatılırken, kurulan Hidroelektrik Santrali ile şehir aydınlatması 
sağlanmıştır.

Milli Mücadele sırasında Kuvay-i Milliye Kuvvetleri'ni destekleyen Aksaray, 344 evladını vatan 
uğruna şehit vermiştir. Son yıllarda terör örgütlerince yapılan haince saldırılarda da 70'e yakın şehidimiz 
vardır.

1933'de kaza olan Aksaray, bu yıldan sonra hak ettiği hiçbir yatırımdan faydalanamamıştır. Etra-
fındaki köy hükmündeki kazalar gelişir, güzelleşirken; Aksaray sürekli yerinde saymıştır. Türkiye’nin 
karayolları ağının en can alıcı noktasında olmasına, tarih boyunca kullanılan kral yolu ve ipek yolunun 
tam üzerinde bulunmasına rağmen, ne büyük bir sanayi tesisi kurulmuş, ne de büyük yatırımlara sahne 
olmuştur.
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1970'li yılların sonunda temeli atılan motor fabrikası Mercedes firmasına devredilmiş ve Otomarsan 
adıyla 1980'li yılların ortasında faaliyete geçmiştir. Yine 1970'li yıllarda temeli atılan, binaları kurulan 
Et - Balık Kombinası öylece terk edilmiştir. Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından küçük 
ölçekli bir Süt ve Mamülleri Fabrikası kurulmuştur.

 VİLAYET OLUŞUNUN TARİHÇESİ
 1933 yılında çıkartılan bir kanunla kaza olarak Niğde’ye bağlanan Aksaray, bunu bir türlü kabulle-

nememiştir. Çünkü nüfus bakımından, toprak bakımından, gelişmişlik bakımından bağlandığı Niğde 
Vilayeti'nden daha ön sıralardadır. Üstelik coğrafi konumu daha elverişlidir.

Niğde milletvekili olarak seçilip T.B.M.M'de görev alan her Aksaraylı, verdikleri kanun teklifleri 
ile vilayet olma arzularını bütün yurt sathına duyurmuşlardır. Bu konuda ilk büyük çalışma Niğde 
Milletvekili iken Oğuz Demir Tüzün tarafından yapılmıştır. Oğuz Demir Tüzün, 01.04.1964 yılında 
verdiği bir kanun teklifi ile Aksaray'ın tekrar vilayet olmasını dile getirmiştir. Meclis içişleri ve Bütçe 
Plan Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir. Ancak, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lulnun muhalefet şerhiyle birlikte Millet Meclisine sunulan teklif, meclis dosyalarında öylece kalır-
ken, 1971 yılında yapılan ikinci teşebbüs de sonuçsuz kalmıştır.

1987 genel seçimleri sonunda meclise Niğde Milletvekili olarak giren Aksaray milletvekilleri Ra-
şit Daldal ve Mahmut Öztürk de aynı konuda çalışmalar yapmışlardır. Verdikleri kanun teklifleri ile 
Aksaray'ın il yapılmasını istemişlerdir. Millet Meclisinde görüşülen ve kabul edilen tasarı 15.06.1989 
gün ve 3578 sayı ile kanunlaşmış ve Aksaray 56 yıl sonra tekrar eski günlerine kavuşmuştur.

Vilayet olduktan sonra süratle gelişen Aksaray nüfus ve sanayi açısından ilerleme kaydetmiştir. 
2004 yılında kalkınmada öncelikli İller kapsamına alındıktan sonra hızlı bir şekilde gelişmeye başla-
mıştır. Yıllardır daracık bir binada hizmet veren devlet hastanesi yerine, 200 yataklı bir Devlet Hasta-
nesi, bunun yanında 85 yatak kapasiteli Aksaray Dr. Şahap Kocatopçu Devlet Hastanesi yapılmıştır.

Şehir içi yolları, bulvarlı ve dörder şeritli hale getirilen Aksaray; içme suyu, kanalizasyon hiz-
metleri ve yapılan yeni kamu ve özel binalarıyla da On bin yıl öncesinde başlayan yerleşik hayatın  
kesintisiz devamını sergilercesine modern bir şehir hüviyetine kavuşmuştur.

TARİHİ ESERLERİ VE TURİSTİK YERLERİ
Aksaray Kalesi: Kale, Karamanoğlu Mehmed Bey zamanında Emir-ül-Umera Ali Bey Çelebi tara-

fından, Mimar İslamoğlu Hoca İbrahim’e yaptırılmıştır. Kaleden günümüzde Ulu Caminin güneyin-
deki surlardan kalıntılar kalmıştır.

Keçi Kalesi: Aksaray-Adana yolunun 35. kilometresinde çevreye hakim bir tepe üzerindedir. Kale 
duvarları harçsız büyük taşlarla yapılmıştır. İç kale yontma taş ve tuğladandır. Günümüzde harap bir 
haldedir.

Orta Kuyu Kalesi: Eskil kazasının bir yaylası olan Orta Kuyu’da yer alır. Günümüzde harabe 
halindedir. Eski devirlere ait olduğu tahmin edilmektedir.

Tavşanlı Kale: Taşpınar bucağının kuzeyinde bir tepe üzerinde yer alır. İçi mağaralarla doludur. 
Hititler devrinden kalma bir eserdir. Roma ve Bizans döneminde yapılan kale surlarından günümüzde 
hiçbir şey kalmamıştır. Bazı kaynaklarda ismi İbiz Kalesi olarak geçer.

Zincirli Kale: Yaprakhisar köyünün yakınında bir tepe üzerinde olup, harabe halindedir. Eski 
kaynaklarda Yaprakhisarı adıyla geçmektedir.

Eyüphisar Kalesi (Kale Balta): Kale Balta köyünün kuzeyinde bir tepe üzerinde kurulmuştur. 
Günümüzde harabe halindedir. Kale taşları çevre köylerde ev yapımında kullanılmıştır.

Aksaray: Beyaz mermerden yapıldığı için bu isim verilmiştir. Şehir, ismini bu saraydan alır. Sa-
ray, İkinci Kılıç Arslan tarafından yaptırılmıştır.
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Eğri Minare (Kızıl Minare): Adını minaresinin renginden ve eğriliğinden alan bu cami, bir kaç 
kere tamirat görmüştür. 92 basamak olan minare, İtalya’daki Piza Kulesi gibi eğridir. İnce bir silmeyle 
ikiye ayrılmış gövdenin altı zikzak bezemeli, üstü ise mavi yeşil çinilerle kaplıdır.

Selime Camii: Selime köyünde bulunan bu camiye Selimiye Camii ve Hamza Bey Camii de de-
nilmektedir. 1524’te, Oruç Beyin oğlu Hamza Bey tarafından yaptırılmıştır.

Ulu Camii: Karamanoğulları devrinde Mehmed Bey (1408) zamanında yapılmıştır. Yapı dikdörtgen 
planlıdır. Mihrap önündeki iki kubbe dışında çapraz tonoz örtülüdür. Zengin bezemeli, ağaç minber 
Üçüncü Kılıç Arslan’ın yıkılan camisinden getirilmiştir.

Bedriyye Medresesi: Danişmendoğullarından Nizameddin Yağıbasan’ın oğlu Bedreddin Yusuf ta-
rafından yaptırılmıştır. 1327’de yıkılan medresenin yerine kesme taştan iki katlı yedi odalı bir medrese 
inşa edildi. Medrese özel idare tarafından müderris Kadızade İbrahim Efendinin oğullarına satılmıştır.

Beramuni Medresesi: Gündoğdu Mahallesinde olan medrese, günümüzde yıkılmış olup, sadece ka-
pısının sol kanadı kalmıştır. Medresenin yapıldığı tarih ve yaptıranı gösteren kitabe bulunmamaktadır.

Zincirli Medresesi: On dördüncü asır yapısıdır. Çini mozaik kaplı güney eyvanının yanındaki iki 
oda kubbelidir. Günümüzde müze haline getirilmiştir.

Cemaleddin-i Aksarayi Türbesi: Ervah Kabristanındadır. Büyük alim Cemaleddin-i Aksarayi bu-
rada medfundur. Günümüzde harap bir haldedir. Türbenin yanında iki odalı tekke vardır.

Somuncu Baba Türbesi (Hamid-i Aksarayi): Aksaray Kabristanının ortalarındadır. Türbenin üstü 
açıktır. 1980’de tamir ettirilerek bugünkü hale getirilmiştir. Yıldırım Bayezid Han zamanında Bursa Ulu 
Camii yapımı sırasında, somun yapıp işçilere verdiği için Somuncu Baba lakabıyla meşhur olmuştur. 
Somuncu Baba büyük alim ve evliya bir kişi olarak bilinmekte ve her taraftan gelenler tarafından ziyaret 
edilmektedir.

Hangah ve Darphane: Şıh Hamid Mahallesinde Baba Yusuf Türbesi karşısındadır. Danişmendo-
ğullarından Melik Mahmud Arslan Gazi yaptırmıştır. İlhanlı mimari tarzında tuğla ile yapılmıştır. Para 
basılan yerleri durmaktadır.

Alay Han:  Ankara-Kayseri karayolu üzerindedir. Sultanlar tarafından yapılan hanların ilk örnekle-
rindendir. Hanın avlusu yıkılmıştır. Kapısında iki gövdeli bir arslan figürü vardır.

Sultan Han: Konya-Aksaray karayolu üzerindedir. Dıştan kulelerle desteklenmiş görkemli bir ka-
leyi andıran han, Birinci Alaeddin Keykubat zamanında yapılmıştır. Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev 
zamanında, vali Şerafeddin Ahmed bin Hasan tarafından tamir ettirilmiştir. Yaklaşık 5000 metrekarelik 
bir alana kurulu olan hanın yazlık ve kışlık bölümleri vardır.

Ağzı Kara Han: Alaeddin Keykubat devri eserlerindendir. Sathi kabartmalar halinde geometrik mo-
tiflerle bezenmiş bir kapısı vardır. Avlusunun ortasında bulunan köşk mescid muhteşem bir eserdir.

Aşıklı Höyük: İl merkezinin 25 km doğusundadır. Neolotik döneme ait bir yerleşim yeri olduğu 
tespit edilmiştir. Sonraki dönemlere ait kalıntılar da mevcuttur.

Acem Höyük: İl merkezinin 18 kilometre kuzeybatısındadır. Günümüzde burada bir köy bulunmak-
tadır. M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır.

Ağaçaltı Kilisesi: Dokuzuncu asra aittir. Ihlara Vadisindedir. Daniel Kilisesi adıyla da bilinir. Ayrı-
ca Ihlara Vadisinde Pürenlisekli Kilisesi, Kokar Kilise, Yılanlı Kilise ve Kargedik Kiliseleri de vardır.

TABİİ GÜZELLİKLERİ
Ihlara Vadisi: Aksaray’a 30 kilometre mesafede olan bu vadi, 10 kilometre uzunluktadır. Vadide 

bulunan kaynak suları, elma bahçeleri ve kayalara oyulmuş manastırlar vardır.
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Hamamboğazı Tuzlusu Kaplıcası: Aksaray-Nevşehir-Ankara kavşağının kuzeyindedir. Toprak al-
kali, bikarbonatlı ve çok karbondioksitli olan bu su, karaciğer ve safrakesesi hastalıklarıyla metabolizma 
rahatsızlıklarına faydalıdır.

Ziga Kaplıcası: Aksaray’a 40 km uzaklıkta Yaprakhisar köyü yakınlarındadır. Romatizma rahatsız-
lığına ve karın içi hastalıklarında faydalıdır. İçildiğinde mide, barsak, karaciğer ve safrakesesi üzerinde 
çok iyi tesirleri olduğu tespit edilmiştir.

AKSARAY KÖPRÜLERİ
Aksaray’ın idari sınırları içinde Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular devirlerine kadar bir çok köprü-

nün bulunduğunu kalıntılardan anlamaktayız. Bu köprüler eskiden yollar terk edildikten sonra, yakın 
köylerin taş ocağı haline gelmiş, taşları köylüler tarafından sökülerek çeşitli yerlerde kullanılmıştır. 
Aksaray içinden geçen uluırmak üzerinde başlıca dört köprü bulunmaktadır.

Kalanlar Köprüsü: Dört gözlü köprünün Selçuklu eseri olduğu tahmin ediliyor. 36 m. uzunluğun-
dadır. Sultan II. Abdülhamid’in Seraskeri Hacı Ali Paşa köprüyü onartmış ve ayaklarını takviye etmiştir. 
Bu köprü ile beraber Başköprü ve Debbağlar köprüsünü de takviye ettirmiştir. 

Başköprü: Bu köprü Uluırmak üzerindeki ikinci köprüdür. Üç gözlüdür. Kitabesi yoktur. Evliya 
Çelebi Seyahatnamede Sultan Alaaddin zamanında yapıldığını kaydetmektedir. İbrahim Hakkı Konyalı 
ise, Sultan II.Kılıçarslan tarafından yatırıldığını kaydetmektedir. 

Nakkaş Köprüsü: Nakkaş ve Meydan mahallelerini Dere mahallesine bağlar. Üç gözü vardır. Kita-
besi mevcut olmayıp, Selçuklu dönemine ait olduğu bilinmektedir.

Debbağlar Köprüsü: Selçuklu dönemi eseridir. Kitabesi yoktur. Debbağlar mahallesinde olduğun-
dan bu adla anılmaktadır. Hacı Ali Paşa tarafından payandalarla takviye ettirilmiştir.

YEREL MİMARİ ÖZELLİKLERİ: 
Aksaray, ilk çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olma özelliğini sürdürmektedir. Kapadokya 

bölgesinin en belirgin özelliklerinden birini teşkil eden yeraltı yerleşim örneklerine burada da çok sık 
rastlanmaktadır. Henüz bunların büyük bir bölümü ziyarete açık olmamakla birlikte, ziyarete açık olan-
lar ilgi çekmekte ve yörenin turizmine ayrı bir canlılık kazandırmaktadır. 

Yine bölgeye has kaya oyma yerleşim yerleri ile kaya oyma kiliseler çok sık görülmektedir. Sadece 
Ihlara Vadisi içerisinde binin üzerinde kaya oyma yerleşim yeri ve kilise mevcuttur. Çoğunluğu Hristi-
yanlığın ilk dönemlerinden kalma ve fresklerle bezeli kiliseler yerli ve yabancı yüzbinlerce ziyaretçiyi 
adeta büyülemektedir. 

Yeraltı ve kaya oyma yerleşim yerleri ve kiliselerin yanı sıra, yine Hristiyanlığın ilk dönemlerinden 
(5. yy) kalma, ilimiz geneline dağılmış çok sayıda kilise ve manastır yerel mimari açısından çok büyük 
öneme haizdir. Freskleri yer, yer parçalanmış olmasına rağmen bu eserler döneminin özelliklerini en iyi 
şekilde günümüze yansıtmaktadır.

Eskiden beri anayolların kesiştiği, stratejik bir konumda bulunması Aksaray’ı Selçuklu ve Karama-
noğulları eserleri yönünden de zenginleştirmiştir. Uluırmak üzerinde bulunan iki ve üç gözlü köprüler, 
hanlar, kervansaraylar ve hamamlar o devrin özelliklerini gösteren, o döneme ışık tutan değerli hazine-
lerdir. 

Camii, minare ve minberlerde görülen taş oyma sanatının inceliği, çinilerdeki renk ve desen uyumu 
ve bezemelerdeki karakteristik dönemin mimari özelliklerini günümüze taşıyan öğelerdir. Kesme taştan, 
geniş avlulu, balkonlu, yüksek ve ferah olarak yapılmış olan eski Aksaray evleri, yazları serin ve kış-
ları da sıcak olması nedeniyle oldukça sıhhatli yapılardır. Genellikle tek katlı ve en çok iki katlı olarak 
yapılmışlardır. Bu yapılar geniş bir salonda çok sayıda odaya açılan kapılar ve arka bahçe kapısı ile ön 
cephelerdeki taş oyma sanatının zerafeti ile yakın geçmişimizin mimari özelliklerini taşımaktadır.

                   
 





SOSYAL HADİSELER
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HAT / 19 – 880   -   14 Safer 1191 [24 Mart 1777] 

SEL FELAKETİNDEN DOLAYI YAPILACAK YARDIM

Bin yüz doksan bir senesi Muharrem ayının onikinci Çarşamba günü ikindiden sonra başla-
yan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle Aksaray kasabasından geçen nehrin taşmasıyla mey-
dana gelen selde nehir civarında bulunan Sultan Alaeddin  Seddi’nin bazı yerlerinin harap 
olduğu, kasabanın yarısından fazlasının evlerinin yıkıldığı, yirmiden fazla mescit, iki adet med-
rese ve ondan fazla muallimhane ve iki adet hamamın harap olduğu, onbeş değirmenin tama-
men yıkıldığı ayrıca mal, hayvan ve insan kaybının çok fazla olduğu ve kasabada yaşamanın 
neredeyse imkansız hale geldiğinden ahalinin başka yerlere göç ettiğinden bu konuda devlet 
tarafından gerekli yardımın yapılmasının Karaman Valisi Vezir Mustafa Paşa tarafından talep 
edilmesi üzerine padişahın bu konuda nasıl bir yardım yapılacağının kendisine bildirilmesini 
emrettiği.

3

Karaman vâlîsi vezîr-i mükerrem sa‘âdetlü Mustafa Paşa hazretleri tarafından gelen tahrîrâtın 
hülâsasıdır.

Ne vechile i‘ânet ayru arz oluna.
Kasaba-i mezbûre Karaman Eyâleti’nde sahrâda vâki‘ beş bin hâne mikdârı bir kasaba 

olup ve kurb ve civârında olan Ekecek ve Hasan Dağı demekle ma‘rûf iki dağın boğazında 
vâki‘ dağlardan nüzûl eden mâ’-i emtâr derûn-ı kasabadan cereyân eden nehre lâhık olmağla 
ol vechile nehr-i mezbûr geçid vermeyüp ve kesret-i emtârda kasaba-i mezbûreyi seyl ihâta 
etmek mevki‘-i kasabanın iktizâsından olup lâkin ahâlîsi gece ile gafletlerine binâ’en hasârete 
dûçâr olmuş olduklarında iştibâh olmadığından gayri kazâ-i mübrem olduğu takdîrde dahi işbu 
vâkı‘anın zuhûru inşâ’allâhu te‘âlâ nice havâdisâtı sed ile memâlik-i sâ’ire-i hüsrevânelerinin 
ma‘mûr ve âbâdân olmasına dâll ve fâl olduğu ma‘lûm-ı cihân-dârîleri buyuruldukda emr u 
fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 14 S. sene 1191

Mâh-ı Muharremü’l-harâm’ın on ikinci Çarşamba günü ba‘de’l-asr ribh-i sarsar misillü 
rûzgâr-ı şedîde ile kesret-i bârân zuhûr ve Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ Aksaray nâm kasaba 
derûnunda cereyân eden nehr-i kebîr tuğyân ve nısfu’l-leylde herkes hâb-ı gafletde iken seyl-i 
matar üç tarafdan kasaba-i mezbûru ihâta ve nehr-i mezbûr üzerinde olan cisr-i kebîri külliyen 
kal‘ ve kam‘ ve Sultân Alaeddin binâsı olan seddin dahi ba‘zı mahallerini harâb ve ber-vech-i 
tahmîn kasaba-i mezbûrun nısfından ziyâde büyût ve menâzil ve derûnunda olan benî âdem ve 
hayvânât ve sâ’ir eşyâ telef ve yirmiden mütecâviz mesâcid ve iki aded medrese ve on adedden 
mütecâviz mu‘allimhâne ve iki aded hamamlar derûnları seyl ile memlû ve harâb ve on beş bâb 
âsiyâb zâyi‘ olup telef olan benî âdem ve gerek hayvânât ve harâb olan ebniyenin sıhhati üzre 
hârice ihrâcı adîmü’l-imkân ve havâlîsinde vâki‘ kurânın mezrû‘âtı bi-ecma‘ihim zâyi‘ olup 
hayatda kalanlar dahi diyâr-ı âhara firâr ve kasaba-i mezbûr harâb ve sükkândan hâlî kalmak 
derecelerine resîde olmağla ne vechile irâde-i aliyye buyurulur ise ahâlî fukarâsının ahvâllerine 
terahhüm ve ta‘ayyüşlerine imkânı mertebe imdâd ve inâyet-i aliyyeyi niyâz ve istirhâm eyle-
diklerini müşârun-ileyh bir kıt‘a mektûbunda ve Aksaray kâdîsı bir kıt‘a i‘lâmında tahrîr ederler.
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MVL  /  649 – 42   -   3 Zilhicce 1279 [21 Mayıs 1863]

SEL FELAKETİNDEN ZARAR GÖRENLER

Aksaray’da şiddetli yağmur dolayısıyla meydana gelen sel felaketinde beş altı kişinin enkaz 
altında kalarak vefat ettiği, evlerin büyük çoğunluğunun yıkıldığı, ahalinin yiyecek ve diğer 
eşyalarının telef olduğu ve insanların büyük zorluklar altında hayatlarını devam ettirmeye ça-
lıştıkları ve yıkılan evlerin ve kayıp olan eşyaların listesinin yapılması ve açıkta kalan insan-
ların münasip mahallere yerleştirilmeleri hususunda Aksaray Kaymakamı Galip Paşa’ya emir 
gönderildiğine dair Konya Valisi Mehmed Selim’in Sadaret’e gönderdiği yazı. 

3

Makâm-ı Âlî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhîye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Cenâb-ı hayru’l-hâfızîn bi’l-cümle memâlik ve bilâd-ı İslâmiyye’yi mesâ’ib-i kevniyyeden 

masûn ve emîn buyursun. Niğde Sancağı dâhilinde kâ’in tahmînen sekiz yüz ve bin hâneye 
şümûlü olan nefs-i Aksaray kazâsına güzerân eden Zi’l-ka‘deti’ş-şerîfe’nin yirmi üçüncü Cu-
martesi gecesi sâ‘at bir buçuk sularında şedîden yağmur dahi yağmakda olduğu ve gâyet hava 
karanlık bulunduğu hâlde dört koldan bir seyl-i azîm zuhûr edüp eğerçi ahâlî-i sâ’ire ile ço-
luk çocuk yalın ayak ve baş açık ağaç dallarında ve dağ eteklerinde bir sûret-i garîbe-i gayr-i 
mesbûka üzre güç hâl ile sabahı bulmuşlar ise de mürtefi‘ olan mahallerden iki yüz hâne kur-
tulup kusûru külliyen ve bağ ve bağçeleri dahi tamâmen münhedim ve harâb oldukdan başka 
erzâk ve es‘âr ve hayvânât nâmında bir şeyleri kalmamış ve beş altı adam dahi münhedim 
olan hâneler altında kalarak vefât etmiş olduğu dünkü gün kazâ-i mezkûr tarafından tevârüd 
eden mazbatada beyân olunmuş ve bu makûle âfet-zedegânın ezher cihet mazhar-ı mu‘âvenet 
olmaları îcâb edeceği derkâr bulunmuş idüğinden evvel-i emrde bunların büyût-ı münhedi-
me ve eşyâ-yı müte‘addimelerinin mikdârını keşf ve mu‘âyene ederek defterini göndermek ve 
meydanda kalmış olanlar var ise anları dahi münâsib mahallere yerleşdirerek her hâlde esbâb-ı 
huzûr ve râhatlarını idâre eylemek üzre meclis-i kebîr-i eyâletden me’mûr-ı mahsûs ta‘yîn kı-
lınarak gönderilmiş ve keyfiyyet livâ-i mezkûr kâ’immakâmı sa‘âdetlü Galib Paşa bendelerine 
dahi tavsiye ve izbâr kılınmış olduğundan ve bunların ahvâl-i mükedderelerinin derecâtı ilerüde 
bi’l-etrâf bildirileceğinden şimdilik mazbata-i mezkûrenin leffiyle ma‘a’t-te’essüf bu kadarcık 
beyân-ı keyfiyyete mücâseret olunmuş olmağın ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazreti 
men-lehü’l-emrindir.

Fî 3 Zi’l-hicce sene [1]279 ve fî 9 Mayıs sene [1]279
Bende Vâlî-i Eyâlet-i Konya Mehmed Selim
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DH. MTV / 52-1 – 14   -   11 Safer 1329 [11 Şubat 1911]

SEL FELAKETİNDEN DOLAYI DAHA FAZLA YARDIMDA BULUNULMASI

Aksaray kasabasında hava sıcaklığının sıfırın altında yirmi beş derecelere kadar düşmesin-
den dolayı Melendiz Nehri’nin donmaya başladığı ve yükselen sularının istila ettiği mahalleler 
halkının yerleştirildiği hanelere de suların dolması ve yine Aksaray Hapishanesi’ne su dolması 
sebebiyle mahpusların depoya nakl olunduğu, alınan tedbirlerin hiçbir faydası olmadığından 
ahalinin iaşe ve iskanı için daha önce istenilen otuz bin kuruşun elli bin kuruşa çıkarılarak 
gönderilmesinin Dahiliye Nezareti’nden Sadaret’e arz edildiği.

3

Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiye Dâ’iresi
Hülâsa: Aksaray muhtâcîni içün elli bin guruşun serî‘an tesviyesi hakkında.

Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye
(Gâyet müsta‘celdir)
29 Kânûn-ı Sânî sene [1]326 târîhli ve ... numarolu tezkire-i âcizîye zeyldir. Aksaray kasaba-

sında derece-i bürûdetin tahte’s-sıfır yirmi beşe tenezzül etmesinden dolayı incimâda başlayan 
Melendiz Nehri’nin tereffu‘ eden sularının istîlâ eylediği mahalleler halkının yerleşdirildiği 
hânelerde ahîran suyun hücûmuna ma‘rûz kalarak ittihâz olunan tedâbîr-i mâni‘adan hiçbir 
fâ’ide hâsıl olmamakda ve kasabanın tamâmen taht-ı tehlikede bulunmakda olduğu ve kazâ 
hapishânesine de su dolmasından nâşî mahbûsînin depoya nakl olunduğu ve vâridât-ı bele-
diye mikdârı pek kesîr olan muhtâcîni üç gün bile i‘âşeye gayr-i kâfî bulunduğu beyânıyla 
nüfûsca telefât vukû‘una meydan verilmeksizin îfâ-yı mu‘âvenet olunabilmek üzre evvelce is-
tenilen otuz bin guruşun elli bin guruşa iblâğıyla telgrafla sarfına me’zûniyet-i serî‘a i‘tâsı el-
zem göründüğü Konya Vilâyeti’nden alınup leffen takdîm kılınan 29 Kânûn-ı Sânî sene [1]326 
târîhli telgrafnâmede kemâl-i ehemmiyetle beyân edilmiş olmağla istenilen meblağın Mâliye 
Nezâret-i Celîlesi büdçesine dâhil masârıf-ı gayr-i melhûza tertîbinden sür‘at-i mümkine ile 
tesviyesi husûsunun nezâret-i müşârun-ileyhâya emr ve inbâsı ve taraf-ı âcizîye de ma‘lûmât 
i‘tâsı menût-ı müsâ‘ade-i sâmiye-i fehîmâneleridir ol bâbda.
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MV / 154 – 3    -   1 Receb 1329 [28 Haziran 1911]

SELZEDELERE YAPILACAK YARDIM

Aksaray kazasında geçen sene nehrin taşması sonucu yıkılan hanelerin tamir ve inşasıyla 
açıkta kalan selzedelerin iskanları için tahsis edilen miktardan yirmi beş bin kuruşluk üçüncü 
havalenamenin mahalline gönderilmesinin Maliye Nezareti’ne tebliği ve Dahiliye Nezareti’ne 
de bilgi verilmesine karar verildiği.

3

Hülâsa-i me’âli
Dâhiliye Nezâreti makâmının 6 Haziran sene [1]327 târîhli ve 908 numarolu tezkiresi okun-

du.
Karârı

Tezkire-i mezkûrede dermiyân olunduğu vechile Konya Vilâyeti mülhakâtından Aksaray 
kazâsında geçen sene nehrin tuğyânından münhedim olan hânelerden erbâb-ı ihtiyâca â’id olan-
ların ta‘mîr ve inşâsıyla açıkda kalan bî-çâregânın iskân ve irâhası zımnında masârıf-ı gayr-i 
melhûza tertîbinden vilâyete verilmiş olan yirmi beş bin guruşu muhtevî üçüncü havâlenâmenin 
mahalline vürûduna değin müddet-i mütemmime-i kânûniyenin inkızâsı hasebiyle isti‘mâl olu-
namadığı ve musâbînin şâyân-ı merhamet bir hâlde bulundukları anlaşılmasına binâ’en yirmi 
beş bin guruşun Hazîne-i Celîle’ce masârıf-ı gayr-i melhûza tertîbinden tesviyesi husûsunun 
Mâliye Nezâreti’ne havâlesi ve Dâhiliye Nezâreti’ne ma‘lûmât i‘tâsı tezekkür kılındı.





OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

34

MVL / 666 – 76   -   2 Ramazan 1280 [10 Şubat 1864]

AKSARAY ÇARŞISINDA ÇIKAN YANGIN

Receb ayının on altıncı Cumartesi gece dört sıralarında Aksaray Çarşısı’nda çıkan yangın-
da elli üç adet dükkanın tamamen yandığı ve çok az miktarda malın kurtarıldığına dair Aksaray 
Meclisi’nden gönderilen mazbata.

3

Hemân Cenâb-ı Hak veliyyü’n-ni‘met-i bî-minnetimiz pâdişâh-ı âlem-penâh efendimiz 
hazretlerini erîke-i pîrâ-yı serîr-i Saltanat-ı Seniyyesi’nde dâ’im ve ber-karâr buyurup âfât-ı 
semâviyye ve arâziyyeden masûn ve mahfûz buyursun âmîn. İşbu mâh-ı Recebü’l-mürecceb’in 
on altıncı yevm-i Cumartesi leylen sâ‘at dört râddelerinde Aksaray’da vâki‘ sûk-ı sultâniyede 
kazâ’en ihrâk zuhûruyla kırk beş kepenkli dükkân ve sekiz aded kepenksiz dükkân muhte-
rik olarak haylüce kesânın mâl-ı betresiyle attâr mâlı sâ’iresi külliyen ihrâk olup ve kesân-ı 
merkûmdan ba‘zı tüccâr bir mikdâr mâl kurtarup ve ba‘zıları dahi bir akçelik mâl kurtaramadık-
ları ve bu cihetle ahâlî-i kesâna mûcib-i gadr olduğundan keyfiyyet-i hâl muhât-ı ilm-i âlem-ârâ-
yı rahîmânelerine ifâde ve istirhâm etmek vâcibe-i zimmet-i âcizânemiz ma‘razında mazbata-i 
âcizânemiz takdîmine ictisâr kılındı ol bâbda emr u irâde hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 19 Receb sene [12]80
Bende a‘zâ bu dahi, bende a‘zâ Celâleddin, bende a‘zâ es-Seyyid Hüseyin, bende a‘zâ bu-

lunamadığı, bende a‘zâ İsmail Hakkı, bende a‘zâ Lütfi, bende a‘zâ es-Seyyid Şeyh İbrahim, 
ed-dâ‘î Müftü es-Seyyid eş-Şeyh Hamza, ed-dâ‘î Nâ’ib, bende Müdîr-i Kazâ-i Aksaray Fevzi.

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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MVL / 307 – 15    -   30 Cemaziyelahir 1273 [25 Şubat 1857]

YANGINDA ZARAR GÖREN YERLERİN TAMİR MASRAFLARI

Aksaray’da çıkan yangında zarar gören mahallerin tamiri için gerekli olan taş ve diğer 
malzeme ile amele ücretleri için para talep edilmişse de, bu iş için daha önce elli bin kuruş 
gönderildiği ve bu işler için Anadolu Ordusu sabık defterdarı müteveffa Vahhab Efendi’nin 
hazineye olan borcu karşılık gösterildiği ve bu borçdan bu güne kadar hazineye bir kuruş 
bile gönderilmediğinden talep edilen paranın gönderilemeyeceği; bahsedilen borçtan hazineye 
ödeme yapıldıkça talep edilen paranın gönderilebileceği.

3

Devletlü efendim hazretleri;
Der-dest tesviye bulunan Aksaray harîk mahallinde istihdâm olunan amele ile sarf olunan taş 

ve sâ’ire içün akçenin şiddet-i lüzûmu olup amele-i merkûmeye hayli vakitden berü bir şey ve-
rilemediğinden dâ’imâ sızlanmakda oldukları misillü bir tarafdan dahi dağılmakda olduğuna ve 
mahall-i mezkûrun te’ehhürü hâlinde ba‘zı tesviye olunmuş olan yerler dahi şitâ münâsebetiyle 
bozularak tekrâr yapılmağa ihtiyâc kesb ederek bu dahi masârıf-ı zâ’ideyi istilzâm edeceğine 
mebnî amele-i merkûmenin güzeşte yevmiyelerine ve şimdiye kadar alınan taş ve eşyâ-yı sâ’ire 
bahâsına mahsûben bir mikdâr şey i‘tâsıyla yine işletdirilmek üzre biraz akçenin i‘tâsı her hâlde 
müsâ‘ade-i celîle-i nezâret-penâhîlerine menût ve mütevakkıf bulunmuş olmağla ol bâbda emr 
u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 23 C. sene [12]73
Bende İsmail

Devletlü efendim hazretleri;
Esâbi‘-zîb-i tekrîm olan işbu tezkire-i aliyyeleri müfâdı ma‘lûm-ı âcizî olmuş ve tıbkı iş‘âr-ı 

âlîleri üzre bu def‘a dahi elli bin guruş i‘tâ olunmuş olup ancak masârıf-ı mezbûreye Anadolu 
Ordu-yı Hümâyûnu defterdârı sâbık müteveffâ Vahhab Efendi’nin zimmet-i ma‘lûmesi karşu-
luk gösterilmiş ise de şimdiye değin zimmet-i mezbûreye mahsûben Hazîne-i Celîle’ye bir gûne 
teslîmât vukû‘ bulmadığı hâlde masârıf-ı mezbûrenin tesviyesi zımnında hazîne-i merkûme 
açıkdan haylice akçe vermiş ve keyfiyyet geçende Bâb-ı Âlî’ye yazıldıysa da henüz cevâbı 
gelmemiş ve bilâ-karşuluk hazîneden akçe i‘tâsı nizâmına mugâyir görünmüş olduğundan 
bundan böyle zimmet-i mezbûreden hazîneye teslîmât vukû‘ bulmadıkca masârıf-ı mezbûreye 
mahsûben bir akçe i‘tâ olunamayacağı bedîhî ve bu bâbda vâki‘ olan özr-i becâ-yı âcizânem 
nezd-i âlîlerinde dahi rehniyyet-i kabûl idüği emr-i celî bulunmuş olmağın ol bâbda emr u 
fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 26 C. sene [12]73
Bende Safveti





OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

38

Y. PRK. ASK / 50 – 37   -   6 Muharrem 1306 [12 Eylül 1888]

KITLIKLA İLGİLİ RAPOR

Aksaray’da meydana gelen kıtlıktan dolayı Nurgöz köyünden Kara Mehmed oğlu Ömer’in 
birbuçuk yaşında olan kızı Keziban’ın vefat ettiği ihbar edilmişse de köye gönderilen görevliler 
ve tabib tarafından yapılan tahkikatta Keziban’ın açlıktan değil annesinin sütünün yetersiz 
olmasından dolayı meydana gelen kansızlık nedeniyle vefat ettiği anlaşıldığı daha önce bu 
konuda yanlış düzenlenen raporla beraber yeni raporun İzmir Fırka Kumandanlığı’na gönde-
rildiği.

3

İzmir Fırka Kumandanlığı Cânib-i Sâmîlerine
Sa‘âdetlü efendim hazretleri;
Aksaray kazâsında ibtidâ-yı kahtdan şimdiye kadar nüfûs başına yemeklik içün muhtâc-ı 

ahâlînin mürâca‘atları vukû‘unda şehrî beşer ve ba‘zı ayda üçer kıyye zahîre verilmesi meclis-i 
idâre-i kazâdan alınan karâr üzerine tevzî‘ ve taksîm edilmiş ve bu minvâl üzre idâre olunmak-
da iken Nurgöz karyesinde Kara Mehmed oğlu Ömer’in birbuçuk yaşında kerîmesi Kerziban’ın 
fî 7 Haziran sene [1]304 târîhinde vukû‘ bulan vefâtı cihetiyle karyesi imâm ve muhtârânının 
ihâfelerinden nâşî hükûmet-i mahalliyeye açlıkdan vefât vâki‘ olduğunu haber verilmesi üzerine 
meclis-i idâre a‘zâ-i sâbıkasından Alaybeyi-zâde İsmail Efendi ve Belediye Re’îsi Hacı Mehmed 
Efendi ve Belediye Tabîbi İstavri Efendi beraber oldukları hâlde me’mûren karye-i mezkûra 
i‘zâm kılınarak cenâzeyi keşf ve mu‘âyenesinden sonra karye-i mezkûrda otuz beş nüfûs hasta 
bulduklarından bunlardan beş nüfûs bir yaşından ikibuçuk yaşına kadar olanları fakru’d-dem 
hastalığına dûçâr oldukları tıbben müşâhede olunması üzerine esbâb-ı mûcibesi de vâlidelerinin 
tasaddî-i gayr-i kâfiyelerinden lebenine kıllet ârız olarak mezkûr Kara Mehmed oğlu Ömer’in 
kerîmesi Kerziban’ın da zikr olunan hastalıkdan müte’essiren vefât etdiği cenâzesi keşfinden 
anlaşıldığına dâ’ir rapor tanzîm olunmuş ise de karye-i mezkûrun erbâb-ı vukûfundan keyfiyyet 
arîz ve amîk su’âl olundukda merkûm Kara Mehmed oğlu Ömer’in ihtiyâcı bahsine gelince 
hakîkat muhtâc olduğu anlaşıldı merkûm Mehmed’in tahrîr-i nüfûsdan evvel bir kerîmesini 
nüfûsdan ketm edüp sonradan üç nüfûs dahi evlâdı dünyaya gelerek hânesinde dört nüfûs-ı 
mektûme olduğundan üç nüfûs cerîde-i nüfûsda mukayyed olanlara verilen zehâyir yedi nüfûsu 
idâre etdiremediğinden ilerü gelüp bunların kaydlarıyçün nüfûsa mürâca‘at olmuş ise de her ne 
hâl ise kaydlarına da muvaffak olunamamış olduğu ifâde-i vâkı‘alarından anlaşılmış ve karye-i 
mezkûrda tanzîm etdiği raporun tebdîli yolunda tabîb İstavri Efendi’ye kâ’immakâm ve sâ’ir 
zevâtlardan edilen tehdîd üzerine evvelce karye-i mezkûrda yazılan raporun bir sûret-i mu-
saddakasıyla sûret-i cebrde tahrîr etdirdikleri raporun sûretleri ma‘an manzûr-ı âlî olmak üzre 
leffen arz ve takdîm kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazreti men-lehü’l-enrindir.

Fî 10 Ağustos sene [1]304
Me’mûr-ı tahkîk Kolağası
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Y. EE / 5 – 134   -   9 Şevval 1305 [19 Haziran 1888]

AHALİNİN OT YEMESİ

Tahsilat memuru olarak Aksaray kazasına giden Niyazi adlı şahsın köyleri dolaşdığı sırada 
bazı köy ahalisinin ot yediklerini müşahade ettiğine dair gönderdiği telgrafın padişaha takdim 
edildiği.

3

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dâ’iresi

Tahsîlât içün me’mûren karyeleri gezdiği sırada ahâlînin otladıklarını görüp bu hâl ile telefâtın 
ziyâdeleşeceğine ve hükûmet ise burasını kat‘â nazar-ı ehemmiyete almadığına dâ’ir Niya-
zi imzâsıyla Aksaray’dan vârid olup manzûr-ı âlî buyurulan telgrafnâme bâ-irâde-i seniyye-i 
hazret-i hilâfet-penâhî leffen savb-ı âlî-i âsafânelerine irsâl kılınmış olmağla ol bâbda emr u 
fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 9 Şevvâl sene [1]305 ve fî 7 Haziran sene [1]304
Serkâtib-i hazret-i şehriyârî

Bende Süreyya
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Y. PRK. KOM / 6 – 142   -   26 Şevval 1305 [6 Temmuz 1888]

OT İLE BESLENME HABERİ

Aksaray kazasının bazı köylerinde ahalinin ot ile beslenmek zorunda kaldıklarına dair yapı-
lan ihbarın aslının olmadığı anlaşıldığından bu konunun ahaliye ilan edilmesi.

3

Aksaray kazâsında ba‘zı kurâ ahâlîsinin ot ile takaddî eylediklerine dâ’ir evvelce Niyazi 
imzâsıyla keşîde olunan telgrafnâme üzerine Konya Vilâyeti’nden sebk eden isti‘lâma alı-
nan cevâbda böyle bir şey vukû‘unun kat‘â asıl ve esası olmadığı izbâr olunmasıyla keyfiy-
yet ol vakt arz-ı pâye-i serîr-i şevket-masîr kılınmış idi cânib-i seniyyü’l-cevânib-i hazret-i 
hilâfet-penâhîlerinden ihsân buyurulan bunca zehâ’ir def‘-i ihtiyâc ile du‘â-yı bi’l-hayr hazret-i 
zıllu’llâhîleri elsine-i umûmiyede dâ’ir olup dururken ba‘zı bed-hâhânın bu misillü hilâf-ı 
hakîkat iş‘ârât ve isnâdât ile tasdî‘âta cür’etlerinden dolayı beyân-ı te’essüfü hâvî Aksaray 
İhtiyâcât Komisyonu ile Meclis-i Beledî ve Ermeni milleti nâmına olarak bu kerre re’sen vârid 
olan bir kıt‘a telgrafnâme mücerred meşmûl-i lihâza-i kerâmet-ifâza-i cenâb-ı mülûkâneleri 
buyurulmak üzre arz ve takdîm kılınmış olmağla rehîn-i tasvîb-i âlî buyurulduğu hâlde mezkûr 
telgrafnâmenin evrak-ı matbû‘ât ile enzâr-ı umûmiyeye vaz‘ı her hâlde menût-ı emr u fermân-ı 
hikmet-beyân-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîleridir ol bâbda ve kâffe-i umûrda irâde ve fermân hazreti 
veliyyü’l-emr ve’l-ihsân efendimizindir.

Fî 22 Şevvâl sene [1]305 ve fî 20 Haziran sene [1]304
Yâver-i Ekrem kulları 

Derviş
Melfûf telgrafnâme ile beraber manzûr-ı âlî buyurulan işbu arîza-i devletleri üzerine 

mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî şeref-müte‘allık buyurulmasına mebnî mezkûr 
telgrafnâme li-ecli’l-i‘lân Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne irsâl kılınmış olmağla ol bâbda emr u 
fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 26 Şevvâl sene [1]305, fî 24 Haziran sene [1]304
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî Süreyya
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Y. PRK. KOM / 6 – 143   -    28 Şevval 1305 [8 Temmuz 1888]

KITLIKDAN DOLAYI YAPILAN YARDIMLAR

Aksaray’da kıtlıktan dolayı şimdiye kadar nüfus başına dörder kilo erzak verildiği, açlıktan 
insanların telef olduğu, muhtaç olan ahali adına kaymakama arzuhal yazan Veysel adlı şahsın 
kelepçelenerek sürgün edildiği, Nurgöz ve Ekecek’de tifo hastalığının yayıldığı ihbar edildiğin-
den bu ihbarın sıhhatinin araştırılarak neticesinin bildirilmesi.

3

İzmir’de Ferîk Osman Seyfi Paşa hazretlerine
Fî 25 Haziran sene [1]304

Aksaray Telgraf Müdîri Said imzâsıyla alınan bir telgrafda Aksaray’a gelen mutasarrıf paşa 
açlık ve telefât cihetinin ve ibtidâ-yı kahtdan şimdiye kadar nüfûs başına dörder okka erzâk 
verildiğinden kapadılmasını umûmdan recâ eylediği ve muhtâcîne arzuhâl yazan Veysel’in 
kâ’immakâm tarafından ellerine kelepçeler urularak nefy edildiği ve Nurgöz ve Ekecek’de ti-
fonun hüküm-fermâ olduğuna dâ’ir beledî tabâbetinden resmen rapor verildiği yazılıyor bu 
ihbârın sıhhatine pek de inanılamaz ise de bu bâbda hafiyyen tahkîkât-ı mükemmele icrâsıyla 
hâsıl olacak neticenin iş‘ârı matlûbdur.
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Y. PRK. UM / 53 – 123   -   16 Muharrem 1319 [5 Mayıs 1901]

HALI SERGİSİ VE AÇILAN PANAYIR

Konya merkezinde ahalinin ileri gelenleri ile askeri ve mülki amirlerin ve mektep talebeleri-
nin ve halkın iştirakleriyle açılan halı sergisinin beklenilenden daha fazla rağbet gördüğü yine 
Aksaray’da hayvan alım-satımını kolaylaştırmak maksadıyla bir hayvan panayırı kurularak bu 
pazarda hayli miktarda at ve sığır ve diğer hayvanların alım-satımının yapıldığı ve bu sebeple 
de halkın ve yetkililerin padişaha şükranlarını dile getirdikleri.

3

Telgrafnâme
[Mahreci]: Konya

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesine
Konya’da açılması makrûn-ı müsâ‘ade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî buyurularak pek-

çok mensûcât-ı nefîse-i mahalliye ile donadılmış ve te’mîn-i intizâmına sarf-ı mesâ‘î edil-
miş olan halı sergisinin resm-i küşâdı bugün sâ‘at dört râddelerinde âcizleri ile bi’l-cümle 
me’mûrîn-i hükûmet ve ümerâ-yı askeriye ile ulemâ ve eşrâf ve mu‘teberân-ı memleket ve 
mekâtib-i mevcûde şâkirdânı ile sunûf-ı ahâlîden bir cemm-i gafîr hâzır olduğu hâlde fahr-âver 
kılup huzzâr olacak bir sûret-i müstantanada icrâ olunarak bu vesîle ile de da‘avât-ı mefrûza-i 
cenâb-ı velî-ni‘met-i bî-minnetimizin cümle tarafından kemâl-i şevk ve şükrân ile tekrâr edil-
diği ve sergide teşhîr olunan nefâ’is-i mensûcâtın hey’et-i umûmiyesi i‘tibârıyla nazarlarda 
şâyân-ı temâşâ bir manzara-i letâfet-bahş teşkîl eylediği ve hayvân alım, satım mu‘âmelâtının 
teshîli maksadıyla birinci def‘a olarak Aksaray’da dahi dünkü gün bir hayvân panayırı açılarak 
mülhakât-ı vilâyetden ve civâr yerlerden bir hayli at ve sığır

ile sâ’ire getürülüp alım satıma başlanıldığı ve bu teshîlât vesîlesiyle de esniye-i cemîle-i 
şehriyârî tekrâr kılındığı ma‘rûzdur.

Fî 21 Nisan sene [1]317
Konya Vâlîsi Ferid
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Y. PRK. UM / 46-44    -    16 Nisan 1315 – 28 Haziran 1899

BEKTAŞİ TARİKATI’NIN FAALİYETLERİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI

Niğde ve Aksaray civarında Bektaşi Tarikatı’nın Konya’da ikamet eden tarikatın önde 
gelenlerinden Vahit Çelebi’nin gönderdiği adamları Adil Çelebi ve Konya Tapu Katibi Os-
man Efendi ile Aksaray’da bulunan Baba Yusuf Hakiki Hankahı’nın postnişini olan Ahsen 
Efendi’nin çalışmaları neticesinde yayılmakta olduğu bunun neticesinde ahalinin hak mez-
hebinden, adet ve göreneklerden uzaklaştırıldığı gibi onların teşvikleriyle ahalinin mektep 
ve diğer medeni gelişmelere karşı çıktıklarından bu kötü gidişatın önüne geçmek için orala-
ra alimlerin gönderilmesi, mekteplerin çoğaltılması hususunda Ilgın Kaymakamlığı’nda gö-
rev yapmakta olan Mekteb-i Mülkiye mezunu Salim Efendi tarafından takdim edilen layiha 
sureti. 

3

Konya Vilâyeti
Ilgın Kazâsı Kâ’immakâmlığı’nda müstahdem Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne’den 

me’zûn Salim Efendi tarafından verilen lâyiha sûretidir.

Niğde Sancağı dâhilinde bir takım eşhâs Bektâşî tarîkine sülûk etmiş ve müttahaz-
ları olan meslek Aksaray’da tevessu‘ etmekde bulunmuş olmağla ba‘zı ma‘lûmât ve 
mütâla‘âtın ber-vech-i âtî beyânına ibtidâr olunur şöyle ki;

Bunlar mahremât-ı şer‘iyyeyi kendileri içün sevâb add etmek, okuyup yazmak, 
ibâdât ve tâ‘ât gibi teklîfât-ı ilâhîye ve tabî‘iyyeyi redd eylemek ve hiçbir din ve mez-
hebe tevdî‘-i inân eylemeyüp serbest bir sûretde hareket eylemek gibi ahvâl ve harekât 
ihtiyâr etmişlerdir ki günden güne terakkî ve tevessu‘ etmemesi içün hiç olmazsa bu 
sırada bir takım esbâb-ı mâni‘a ve icrâ’ât ihtiyârına mecbûriyet görünüyor.

Nefs-i Aksaray’da Baba Yusuf Hakîkî hazretlerinin hânkâhında post-nişînlik etmek-
de bulunan Ahsen Efendi ikinci merkez olmak üzre bu âdet ve meslek-i mezmûm ile 
mütehallik olanlar Aksaray’a beş sâ‘at mesâfede vâki‘ Sarıatlu karyesiyle anın yanında 
bulunan Delihebel ve diğer iki karye ve Sarıkaraman civârında Abdallar nâm-ı diğer 
Künbet karyeleri ahâlîleridir. Bu adamlar ve bunlara iltihâk etmekde bulunan diğer 
ba‘zı sâde-dilân Aksaray ve Konyaca iğfâl ve ızlâl olunuyor. Aksaray kazâsı dâhilinde 
Acem, Beydik, Mandam, Çukurağıl gibi bir iki karye arâzîsi Evkâf-ı Celâliye ve Piri 
Paşa vakfına merbût bulunması hasebiyle ekser vakitler ve hiç olmazsa senede bir def‘a 
evkâf-ı mezkûrenin hesâb ve a‘şârını rü’yet ve tesviye eylemek bahânesiyle Konya’da 
ikâmet eden Vahid Çelebi tarafından Sertarîkî-zâde Adil Çelebi ile Konya Tapu kâtib-i 
sâbıkı Osman Efendi Aksaray’a i‘zâm olunur. Bu tarîk-i Şi‘a’yı işâ‘aya öteden berü 
sebeb-i müstakil ve hâhişger olan Vahid Çelebi’den aldıkları emir mûcebince mûmâ-
ileyhimâ orada Piri Paşa ve Evkâf-ı Celâliye a‘şârını bir sûret-i garîbede fürûht ve 
Baba Yusuf Hakîkî hazretlerinin post-nişîni olan merkûm Ahsen Efendi vâsıtasıyla ve 
bi’z-zât mezkûr Sarıatlu ve Acem ve civârındaki kurâda kalan bakiyye-i eşhâsı ızlâl 
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ederler. El-hâletü hâzihi bu meslek-i Şi‘a oralarda ve Sarıatlu civârındaki Haceb karye-
sinde ser-âyin eylemekdedir. Hattâ Piri Paşa vakfı bulunan nefs-i Niğde kazâsının bir 
karyesi dahi bu şekil ve sûretde olduğu haber alınmışdır.

Oralarca tevsî‘ etdirilmekde bulunan bu mezhebin te’sîrât-ı şedîdesindendir ki Sa-
rıatlu ve Künbed ve civârındaki kızılbaş karyeleri ahâlîleri mekteb, medrese, câmi‘i 
gibi mebânî-i medeniyyeden mahrûm, namaz, abdest, gusul gibi husûsât-ı dîniyye ve 
mezhebiyyede lâ’ûbâlidirler. Okumak, yazmak husûslarına mu‘terizdirler.

El-hâletü hâzihi Künbet karyesi ahâlîsi kâmilen ve Sarıatlular dahi kısmen fren-
gi illet-i müdhişesinin dest-i muhribinde dahi zebûn olduklarından bu illet-i müdhişe 
kendileriyle ihtilâtda zarûret ve mecbûriyeti olan civâr kurâ ahâlîsine de sirâyet etmek-
dedir.

Yine bu mezheb-i bâtılanın âsârındandır ki: Aksaray kazâsı dâhilinde bulunan 
Evkâf-ı Celâliye bundan sekiz on sene mukaddem gâyet cüz’î arâzîden ibâret iken 
bugün yüz elli iki yüz liraya kadar öşür istihsâl olunur derecede tevessu‘ etmiş [a‘şâr-ı 
mezkûre Çelebiler tarafından doğrudan doğruya satılıyor ve ekseriyâ Aksaraylılardan 
Çörekçi Hacı Ali Efendi ile Nevşehirlilerden ba‘zıları iltizâm ederler] ve buna evvelce 
arâzî-i emîriyyeden olduğu hâlde her nasılsa sâhibleri tarafından mîrî nâmına senede 
rabt edilmemiş olan birçok arâzî ilhâk ve ilâve etdirilmiş ve el-yevm Evkâf-ı Celâliye 
nâmına kayd olunmuş ve sâhibleri yedlerine Çelebi Efendi tarafından sened verilmiş-
dir. Evvelce evkâf-ı mezkûre miyânında bulunduğu iddi‘â olunacağı tabi‘î olan bu 
arâzî içün verilen senedâtın sekiz on seneden berü olan târîh ve mu‘âmelelerinin görül-
mesiyle ne kadar arâzî-i mîriyyenin evkâfa kalb edildiği tahakkuk eder.

Kurâ-i mezkûreden Acem karyesi oldukça cesîm bir karye olup arâzîsi de kısmen 
Piri Paşa vakfına merbût bulunmuş ve ahâlîsinin aslen İran’dan oraya gelerek tavat-
tun eylemeleri ve tab‘an mezheb-i Şi‘a’ya olan meyilleri hasebiyle telkînât ve cehâlet 
netîcesi olarak o karyenin de kâmilen yakında hem arâzîsi ve hem de ahâlîsinin ahlâkı 
fenâ hâlde tebeddül edeceği tabi‘îdir. Binâ’en-aleyh mekâtibin tezyîdi, ba‘zı ulemânın 
oralara gidüp gelmesinin te’mîni ve en ziyâde bu tarîk-i bâtılı mürevvic olanların 
tahkîkiyle bir çâre-i te’dîb aranılması lüzûmu mütebâdir-i hâtır olmakda bulunmuş-
dur.

Fî 16 Nisan sene [1]315.









İDARİ - YÖNETİM
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ŞD MLK. MRF / 50 – 35 -   12 Cemaziyelevvel 1338 [3 Şubat 1920]

AKSARAY VE ULUKIŞLA’YA BAĞLANAN YERLER

Daha önce Aksaray’a bağlı olduğu halde Arabsun’a bağlanan Çatın, Büyükbozlak ve Kü-
çükbozlak köyleri ile Bor kazasına bağlanan Akçakend’in Aksaray’a iade edilmesi ve Bor kaza-
sına bağlı Barastal karyesinin de Ulukışla’ya bağlanmasının daha uygun olacağına dair Niğde 
Livası Meclis-i Umumi Encümen Kalemi’nden gönderilen mazbata. 

3
Niğde Livâsı Meclis-i Umûmî

Encümen Kalemi

Mülkiye Encümeni’nden tanzîm olunan 2 Mart sene [1]335 târîhli ve dokuz numarolu maz-
bata sûretidir.

Evvelce Aksaray kazâsına tâbi‘ olduğu hâlde Meclis-i Umûmî’ce Arabsun’a ilhâk edilen 
Çatın, Büyük ve Küçük Bozlaklar karyeleriyle Bor kazâsına ilhâk edilen Akçakend karyesinin 
yine i‘âdeten Aksaray’a ve Ulukışla kazâsına merbût iken Bor kazâsına rabt edilmiş olan Ba-
rastal karyesinin de i‘âdeten Ulukışla’ya rabt ve ilhâklarına dâ’ir Aksaray ve Ulukışla kazâları 
meclis-i umûmî a‘zâları tarafından verilüp Meclis-i Umûmî’ce encümenimize tevdî‘ olunan 
iki kıt‘a müzekkere mütâla‘a olundu icrâ edilen tahkîkâta ve bu bâbda mukaddemâ Meclis-i 
Umûmî’ce ittihâz edilüp tedkîk olunan mukarrerâta nazaran Arabsun’a ilhâk edilen mezkûr 
Çatıin ve Büyük ve Küçük Bozlaklar karyelerinin Arabsun kazâsına kurbiyet ve civâriyetinin 
ve Aksaray kazâsına olan bu‘diyetinin tahakkuk ve tezâhürüne ve kurâ-yı mezkûrenin Arab-
sun kazâsına ilhâkına Aksaray Kazâsı Meclis-i Umûmî a‘zâlarının mukaddemâ bunu kabûl ve 
tasdîk ederek muvâfakat etmiş olmalarına mebnî tekrâr tebdîl ve tağyîr-i irtibâtlarını îcâb etdi-
recek esbâb-ı kaviyye ve zarûriyye görülemediğinden irtibât-ı mezkûrenin kemâ-kân bekâsına 
ve ancak Bor kazâsına rabt edilen mezkûr Akçakend ve Barastal karyelerinin Aksaray ve Ulu-
kışla kazâlarına kurbiyyetleri ve Bor kazâsına bu‘diyetleri olduğu gibi Aksaray ve Ulukışla’ya 
merbût kurâ-yı sâ’ire miyânında kâ’in ve arâzîleri dahi yekdiğere mahlût ve mahdûd olmasına 
ve bu hâl  âtiyen tevlîd-i münâza‘ât ve ihtilâfâtı mûcib olacağı misillü ahâlî-i kurânın bu‘d 
mesâfede bulunan Bor kazâsına gelüp gitmek ve umûr ve mesâlihinin tesviyesi içün dûçâr-ı 
müşkilât ve mevâni‘ olacaklarından bu gibi hâlâta ma‘rûz kalmamak üzre henüz mu‘âmele-i 
devriye ve teslîmeleri icrâ edilmeyen mezkûr Barastal karyesinin Ulukışla’ya ve Akçakend 
karyesinin de Aksaray’a i‘âdeten irtibâtları tensîb ve tasvîb kılınmış olduğundan keyfiyyetin 
Hey’et-i Umûmiye’ce de te’emmül ve tezekkür buyurulmak üzre işbu mazbatamız tanzîm kı-
lındı.

A‘zâ Mustafa Safvet, A‘zâ Hüseyin Hilmi, A‘zâ Cemal, A‘zâ Zeynelabidin, Mülkiye Encü-
meni Re’îsi Naim.

İşbu mazbata sûreti aslına muvâfıkdır.
Fî 16 Mart sene [1]335

Niğde Livâsı Meclis-i Umûmî Encümen Kalemi
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MVL / 9 – 2    -   3 Zilkade 1262 [24 Ekim 1846]

AKSARAY’IN MÜSTAKİL KAYMAKAMLIK OLMASI TALEBİ

Aksaray kazasının Nevşehir’den ayrılarak müstakil bir kaymakamlık haline getirilmesi hu-
susunda daha önce Aksaray Meclisi’nin göndermiş olduğu mazbatada ileri sürülen mazeretle-
rin hiç birinin aslının olmadığı, ahalinin huzur ve asayiş içinde hayatlarını sürdürdüklerinden 
yapılan bu talebin uygun olmadığına dair Nevşehir Meclisi’nden gönderilen mazbata.

3

Hâk-i pây-ı âlî-i rahîmânelerine ma‘rûz-ı kullarıdır ki;
Nevşehir Sancağı Muhassıllığı dâhilinde kâ’in Aksaray kazâsının Nevşehir Sancağı’ndan 

tefrîk ve livâ-i âhara ilhâkiyyeti husûsuna dâ’ir bu def‘a kazâ-i mezbûr meclisinden tertîb ve 
der-bâr-ı şevket-karâr-ı şâhâneye takdîm olunan ma‘rûzâtları yine ahâlîsi taraflarından mesmû‘ 
olunmuş ve sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i şâhânede gerek Aksaray ve sâ’ir kazâlar ahâlîlerinin 
livâ-i mezbûra mütedâ’ir vukû‘ bulan kâffe-i mesâlih ve husûsâtları şer‘-i şerîf ve kânûn-ı münîf 
ve usûl-i nâfi‘a-i ta‘dîliyeye tevfîkan meclisce tedkîk ve rü’yet ve her hâlde istihsâl-i âsâyiş-i 
ahâlî ve umûr-ı mehâmm-ı Saltanat-ı Seniyye’nin tenfîz ve icrâsıyla cânib-i ahâlîden taraf-ı 
hümâyûn-ı şâhâneye isticlâb-ı da‘avât-ı hayriye husûslarına sarf-ı nakdîne-i dikkat olunmak-
da olunduğu derkâr ise de kazâ-i mezbûr meclisinin ber-minvâl-i muharrer inhâ ve istid‘âları 
geçen sene-i mübâreke Boynuincelü ma‘a Şereflü Aşîreti ahâlîlerinin meskûn bulundukları 
kazâlara rabt ve ilhâkiyetleriyle idârelerine irâde-i seniyye müte‘allık buyurularak Aksaray 
kazâsına mülhak Eyübili ve Koçhisar kazâlarında mutavattın bulunan aşîret-i mezbûre ahâlîleri 
Aksaray müdîri tarafından idâresiyle ahâlî-i merkûme öteden berü emlâk ve arâzî zirâ‘at ve 
hirâsetle me’lûf olup ekrâd ve aşâyir-i sâ’ire misillü haklarında mu‘âmele ve ba‘zan nâ-becâ ve 
münâfî-i emr ve rızâ te‘addî vukû‘larında men‘ ve tehdîd olundukca fehm-i usûl-i ta‘dîliyeye 
muvaffak olamadıklarından mı yâhûd daha aşuruca te‘addî etmek dâ‘iyesinden mi ne vechile 
ise Nevşehir kazâsı aşîret-i merkûme ve gerek Aksaray civâriyyeti olup vukû‘ bulan ahvâlât-ı 
nâ-merziyenin ser-rişte verilmeyecek dûr ve ba‘îd bir sancağa ihlâkıyetiyle merâm-âsâ ahâlî ve 
fukarâyı der-dest etmek emelinden ibâret olmuş olduğu fehm olunmuş ve istid‘âlarında şâyed 
Nevşehir Meclisi hakkında dahi umûr-ı gayr-i vâkı‘a isnâd olunması mütâla‘aları der-pîş ve 
mülâhaza kılınmış olunarak sûret-i hâl ma‘lûm-ı âlî buyurulmak içün mazbata-i abîdânemizle 
ifâde ve muhât-ı ilm-i âlem-ârâ-yı rahîmâneleri buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u 
fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 5 L. sene [12]62
Bende lâhık Reis-i meclis-i livâ, bende vücûh Mehmed, bende vücûh Seyyid Mehmed Hu-

lusi, bende vücûh Mehmed, bende vücûh Seyyid Ömer, bende vücûh Abdullah, bende Müdîr-i 
Mâl es-Seyyid Mehmed Salih, el-abdü’d-dâ‘î Müftî es-Seyyid Mehmed Ataullah, el-abdü’d-
dâ‘î Nâ’ib es-Seyyid Mehmed Tevfik, bende Muhassıl Numan.
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MVL / 724 – 78   -   9 Cemaziyelevvel 1283 [19 Eylül 1866]

AKSARAY’IN MÜSTAKİL KAYMAKAMLIK OLAMAYACAĞI

Aksaray kazasının Niğde’den ayrılarak Kırşehir kazasınında Aksaray’a bağlanarak müs-
takil bir kaymakamlık teşkil edilmesi ve kaymakamlığa da Aksaray Kazası Müdürü Ömer Sıd-
kı Bey’in tayin edilmesi Aksaray ileri gelenlerince talep edilmesi üzerine; bu konuda gerekli 
tahkikatın yapılması için görevlendirilen Meclis-i Kebir azası Nakib-zade Mehmed Efendi’nin 
müşahadelerinin de dikkate alınarak Aksaray’ın müstakil bir kaymakamlık haline dönüştürül-
mesinin uygun olmayacağı ancak Nevşehir’in konumu itibariyle oranın kaymakamlık haline 
getirilmesinin daha uygun olacağına dair Niğde Kaymakamı Ömer Lütfi’nin Konya Valiliği’ne 
gönderdiği yazı.

3

Pîşgâh-ı mekârim-iktinâh-ı hazreti vâlî-i eyâlet-i Konya
Devletlü efendim hazretleri;
Aksaray kazâsının Niğde’den tefrîkiyle ve Kırşehri kazâsının dahi ilhâkıyla müstakıllen bir 

kâ’immakâmlık teşkîli ba‘zı muhsenât ve ehemmiyet irâ’esiyle icrâ-yı îcâbı Aksaray kazâsı 
cânibinden bâ-mazbata ve mahzar istid‘â olunması üzerine bunun sebeb-i hakîkîsinin tahkîki li-
maslahatin Aksaray cânibine i‘zâm buyurulan Meclis-i Kebîr a‘zâsından Nakîb-zâde Mehmed 
Efendi bendelerine ilâve-i me’mûriyet buyurulduğu hâlde efendi-i mûmâ-ileyh bendelerinin 
avdetinde başkaca getürmüş olduğu mahzarlar ve bu bâbda vukû‘ bulan istid‘â lüzûm-ı sahîh 
üzerine olup aslâ garaz ve ıvaza mebnî olmadığı ifâde ve inbâ ve kazâ-i mezkûrun Niğde’ye 
ve kazâhâ-i sâ’ireye olan kurbiyyet ve bu‘diyyetini mübeyyin bir kıt‘a haritası dahi i‘tâ olun-
muş olduğu beyân-ı âlîsiyle bu bâbda olan mütâla‘ât-ı çâkerânemin iş‘ârı irâde-i seniyyesini 
şâmil fî 11 Muharrem sene [12]83 târîhiyle hâme-pîrâ-yı ta‘zîm ve tekrîm olan emirnâme-i âlî-i 
âsafâneleri me’âl-i âlîsi karîn-i zihn-i kemterânem olmuş ve bu bâbda icrâ kılınan tahkîkât-ı 
vâkı‘aya nazaran Niğde’ye mülhak kazâların ekserîsi ne hâl ise oluşmuş oldukları anlaşılmış 
olup fakat kazâ’eyn-i mezkûreynin bu sûretle ifrâz ile müstakıllen bir kâ’immakâmlık icrâ ve 
kazâhâ-i sâ’ire başkaca kâ’immakâmlıkda ibkâsından ise mukaddemleri bir aralık Nevşehir 
kazâsı makarr ittihâz olunarak hoşnûdiyet-i umûmî olduğu hâlde Niğde eşrâfı cânibinden her 
nasılsa olunan devâm ve istid‘âlar üzerine Niğde’ye yine i‘âde-i makarra dest-re’s olabilmişler 
ise de yine istihsâl-i hoşnûdî-i umûmîyeye muvaffakiyetleri anlaşılmamakda olduğundan ve 
mevki‘ ve havaca Nevşehir’in makarr ittihâzı Aksaray kazâsından daha münâsib ve evlâ olaca-
ğı der-pîş mütâla‘a kılındığından bu sûret re’y-i âlî-i hidîvîlerinde de karîn-i istihsân buyurul-
duğu hâlde dâ’ire-i mahremiyetde inhâsı bi’l-vücûh re’y-i âlî-i âsafânelerine vâbeste bulunmuş 
olmağla ol bâbda emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 5 Rebî‘u’l-evvel sene [12]83
Bende Kâ’immakâm-ı Livâ-i Niğde Ömer Lütfi
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Ba‘zı muhsenât beyânıyla Aksaray kazâsının Niğde’den bi’t-tefrîk ve Kırşehri kazâsının dahi 
ilhâkıyla iktizâ eden ma‘âşâtın tevfîr ve vergüye zammıyla müstakıllen kâ’immakâmlığa tahvîli 
ve el-ân kazâ-i mezbûr müdîri bulunan sınıf-ı ûlâ ashâbından rif‘atlü Ömer Sıdkı Bey bendeleri-
nin uhdesine ihâlesi olmadığı hâlde mîr-i mûmâ-ileyhin mahall-i âhara becâyiş-i me’mûriyetle 
diğer birinin kâ’immakâm nasb u ta‘yîni hakkında mütekaddime-i âcizânemizde arz ve beyân 
kılınmış olduğu üzre müdîr-i mûmâ-ileyh bendelerinin kazâ-i âcizânemize muvâsalatlarından 
berü umûr-ı mehâmm-ı Saltanat-ı Seniyye ve mesâlih-i ibâd ve zabt [u] rabt-ı memleket ve 
tahsîl-i emvâl-i bakâyâ hakkında leyl ve nehâr görülen ikdâm ve gayreti ve bâ-husûs kazâmızla 
hem-hudûd ve civâr bulunan mezkûr Kırşehri kazâsı müdîrliğinde dahi iki buçuk sene müd-
det idârelerinde dahi müşâhede olunan hüsn-i hizmet-i sadâkati zaferîsi her hâlde akrânını 
fâ’ik bulunduğundan muvâfık-ı nizâm-ı seniyye ve mutâbık-ı rızâ-yı ma‘âlî-irtizâ-yı cenâb-ı 
müşîr-i efhamîleri olduğu hâlde kâ’immakâmlık-ı mezkûrun mîr-i mûmâ-ileyh bendelerinin 
uhde-i bendegânesine icrâsının inhâsı bi’l-vücûh re’y-i sâmî-i cenâb-ı müşîr-i ekremîleri olan 
hâlâtdan bulunmuş olduğunun ifâdesi ma‘razında bi’l-mecbûriye takdîm-i mazbata-i umûmî-i 
âcizânemiz takdîmine ictisâr kılınmış olmağla ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazreti men-
lehü’l-emrindir.

Fî 17 Zi’l-hicce sene [1]282 ve fî 20 Nisan sene [1]282
İsim ve mühürler.
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DH. İ. UM / E-76 – 41   -   29 Cemaziyelahir 1333 [14 Mayıs 1915]

AKSARAY’IN KONYA’YA BAĞLANMASI

Aksaray kazasının konumu, nüfus yoğunluğu, iktisadi ve ticari faaliyetlerinin daha çok Kon-
ya ile bağlantılı olması ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olması sebebiyle Niğde’den ayrılarak 
Konya’ya bağlanması yönünde Aksaray Meclisi’ne ait talebin Konya Vilayet Meclisi’nce de 
uygun görülmesi üzerine Dahiliye Nezareti’nin bu konuda Niğde Mutasarrıflığı’ndan görüş 
talep ettiği.

3
Konya Vilâyeti

Meclis-i Umûmî Encümen Kalemi
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

Aksaray kazâsının vüs‘at-i arâzî ve kuvve-i nâmiye ve kesret-i nüfûs i‘tibârıyla vilâyeti 
teşkîl eden kazâların en mühimmi ve yetişdirdiği mahsûlât-ı zirâ‘iye ve sınâ‘iyenin yegâne 
mahreci merkez-i vilâyet olup bi’l-cümle mu‘âmelât-i iktisâdiye ve ihtilâtiyesi de Konya 
ile cereyân etdiği hâlde hiçbir lüzûm-ı idârî ve iktisâdîye müstenid olmayarak nasılsa öte-
den berü Niğde Sancağı’na olan merbûtiyeti muhâfaza edilüp hâlbuki bir kazânın bir livâya 
merbûtiyetinde gözedilecek en mühim nokta mesâfeden ziyâde münâsebât-ı iktisâdiye ve 
ihtilâtiyesi bulunduğundan ve Aksaray kazâsının ise Niğde’ye bir münâsebât-ı resmiye-
sinden başka bir cihet-i alâka ve râbıtası olmamağla beraber ekser mehâmm-ı umûrda ve 
ba‘zı husûsât-ı resmiye-i sâ’irede hem livâ ve hem de vilâyet ile muhâbere mecbûriyet 
ve zarûretinden dolayı işlerin te’ehhura dûçâr olduğundan ve ashâb-ı mesâlihin bu yüz-
den uzun müddet intizâra mahkûm kalmakda oldukları görülmekde idüğünden sâlifü’l-arz 
esbâb-ı sahîha ve ma‘kûleye mebnî Aksaray kazâsının Niğde’den fekk-i irtibâtı ile merkez-i 
vilâyete ilhâkı vesâ’ilinin istikmâli hakkında Meclis-i Umûmî-i Vilâyet’e Aksaray a‘zâsı 
tarafından tanzîm ve i‘tâ olunan müzekkere Hey’et-i Umûmiye’ce ekseriyetle bi’t-tasvîb 
keyfiyyetin nezâret-i celîlelerine arz ve izbârına karâr verilmiş olmağla mezkûr Aksaray 
kazâsının merkez-i vilâyete rabt ve ilhâkı husûsuna müsâ‘ade buyurulması istirhâm olunur 
ol bâbda emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 21 Rebî‘u’l-evvel sene [1]332 ve fî 24 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Konya Vâlîsi Arif
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Konya Vilâyeti
Mektûbî Kalemi

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
Aksaray kazâsının Niğde livâsından fekk-i irtibâtıyla merkez-i vilâyete rabt ve ilhâkı hakkın-

da Meclis-i Umûmî-i Vilâyet’den verilen karâr üzerine keyfiyyet 24 Kânûn-ı Sânî sene [1]330 
târîhli ve 2647/212 numarolu tahrîrâtla arz ve istirhâm kılınmış idi. Bu kerre kazâ-yı mezkûr 
ulemâ ve eşrâf ve tüccâr ve ahâlîsi tarafından vilâyete çekilen telgrafnâme de aynen takdîm 
kılındı. Ma‘rûzât-ı sâbıka ve istirhâmât-ı vâkı‘aya nazaran bu bâbda tedkîkât icrâsıyla îcâbının 
îfâsına müsâ‘ade buyurulmasını arz ve istirhâm eylerim efendim hazretleri.

Fî selhi Cemâziye’l-evvel sene [1]333 ve fî 2 Nisan sene [1]331
Konya Vâlîsi Arif

Dâhiliye Nezâreti İdâre-i Umûmiye
Niğde Sancağı Mutasarrıflığı’na

Aksaray kazâsının Konya ile münâsebât-ı iktisâdiye ve ihtilâtiyesi bulunduğundan kazâ-i 
mezkûrun Konya Vilâyeti merkezine ilhâkı lüzûmu Meclis-i Umûmî karârıyla vilâyet-i 
müşârun-ileyhâdan iş‘âr kılınmağla bu bâbda mütâla‘a-i livânın inbâsı bâbında.
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DH. İ. UM / E-79 – 31   -   24 Cemaziyelevvel 1334 [29 Mart 1916]

BAZI KÖYLERİN İDARİ OLARAK 
BAĞLI OLDUĞU KAZALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Konya’nın Sultaniye kazasına bağlı Armudlu ve İncesu köylerinin Aksaray kazasına, Ereğli 
kazasına bağlı Burna, Çat ve Şeyh köylerinin Ulukışla kazasına, yine Ereğli’ye bağlı Kızılca, 
Zengen ve Barak köylerinin de Bor kazasına ve Ereğli kazasının da Niğde’ye bağlanmasının 
uygun olacağına dair Niğde Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen yazı. 

3
Niğde Livâsı Meclis-i Umûmî

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsine
Devletlü efendim hazretleri
Konya Vilâyeti’ne merbût Sultâniye kazâsı muzâfâtından Armudlu ve İncesu karyeleri 

kazâ-i mezkûra on beş ve on altı sâ‘at mesâfede bulundukları hâlde Aksaray kazâsına dört sâ‘at 
bir mahalde bulunmaları cihetiyle bunların merbût oldukları kazâdan fekkiyle mezkûr Aksaray 
kazâsına ve Ereğli kazâsına tâbi‘ Burna ve Çat ve Şeyh karyelerinin dahi kezâlik kurb mesâfe 
ve mezra‘a ve mer‘âlarının mahlût bulunduğu anlaşılan Niğde’nin Ulukışla kazâsına ve yine 
mezkûr Ereğli kazâsının Kızılca ve Zengen ve Barak karyeleri mezkûr Ereğli’ye on iki ve mensûb 
bulundukları Çayhan nâhiyesine yedişer sâ‘at mesâfede bulundukları hâlde Niğde’nin Bor 
kazâsına üç buçuk dört ve beş sâ‘at mesâfât-ı karîbede bulunmağla beraber kurâ-yı mezkûrenin 
arâzîsi mezkûr Bor kazâsı kurâ ve arâzîsi ile mahlût ve mülâsık ve mu‘âmelât-ı askeriyesi dahi 
kazâ-i mezkûra merbût ve mu‘âmelât-ı ticâriye ve ahz u i‘tâları dahi burası ile cârî bulunması 
i‘tibârıyla Ereğli’den fekk-i irtibâtlarıyla zikr olunan Bor kazâsına rabt ve ilhâkları ve mezkûr 
Ereğli kazâsı berren Niğde’ye dokuz sâ‘at mesâfede bulunmağla beraber Niğde’nin Bor ve Ulu-
kışla kazâlarına tâbi‘ kurânın ekseri ile arâzîsi mahlût bulunduğu hâlde vaktiyle her nasılsa kırk 
sâ‘at kadar ba‘îd bir mesâfede bulunan Konya Vilâyeti’ne rabt edilmiş ve gerçi ahîran temdîd 
edilen şimendüferle Konya’ya üç beş sâ‘at kadar bir mesâfe hâsıl etdiği gayr-i kâbil-i inkâr 
bulunmuş ise de bu cihet-i mezkûr Bor ve Ulukışla kazâlarıyla olan münâsebât-ı tabî‘iye ve 
hem-civârîden tahassul eden ve ekseriyâ beyne’l-ahâlî nizâ‘ ve cidâl gibi ahvâl-i fevka’l-âdeyi 
istilzâm-ı hâlâtı te’mîn edememekde olup ma‘a-mâ-fîh arâzîsi karışık ve berren Niğde’ye daha 
yakîn mesâfelerde bulunması hasebiyle kazâ-i mezkûrun dahi Konya Vilâyeti’nden fekkiyle 
Niğde Sancağı’na rabt ve ilhâkı Meclis-i Umûmî-i Livâ’ca takarrur ederek İdâre-i Umûmiye-i 
Vilâyât Kânûnu’nun mesâlih-i müştereke faslına tevfîkan iktizâ eden encümen-i muhtelit 
a‘zâları dahi tefrîk ve intihâb olunmuş olduğundan keyfiyyetin vilâyet-i müşârun-ileyhâya emr 
ve teblîğ buyurulması bâbında emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 13 Cemâziye’l-evvel sene [1]334 ve fî 5 Mart sene [1]332
Niğde Mutasarrıfı

Bende Nazım
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DUİT / 19 – 31    -    10 Cemaziyelahir 1338 [1 Mart 1920]

BAZI KÖYLERİN İDARİ OLARAK 
BAĞLI OLDUĞU KAZALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Daha önce Aksaray’a bağlı olan Akçekend ile Ulukışla’ya bağlı olan Barastal köylerinin 
Bor kazasına bağlanması üzerine Niğde Meclisi’nin aldığı karar gereği bu köylerin Bor’dan 
ayrılarak önceki kazalarına bağlı olarak idare edilmesi talep edilmesi üzerine Şura-yı Devlet’de 
yapılan müzakere neticesinde bu konuda daha geniş bir inceleme yapılmak üzere şimdilik bu 
köylerin Bor kazasınca idare edilmesinin uygun olacağına karar verildiği.

3
Şûrâ-yı Devlet

Mülkiye Dâ’iresi
Akçakend ve Barastal karyelerinin i‘âdeten Aksaray ve Ulukışla kazâlarına rabtı hakkında Niğ-

de Livâsı Meclis-i Umûmîsi’nce ittihâz edilmiş olan karâra i‘tirâzı hâvî livâ-i mezkûr mutasar-
rıflığından vârid olan tahrîrâtla melfûfunun takdîmini mutazammın Dâhiliye Nezâreti’nin Şûrâ-yı 
Devlet’e havâle buyurulan 7 Nisan sene [1]335 târîhlü ve 590 numarolu tezkiresi melfûflarıyla 
Mülkiye ve Ma‘ârif Dâ’iresi’nde kırâ’et olundu.

Meclis-i Umûmî-i Livâ mazbatası hülâsa-i mü’eddâsı da Aksaray kazâsına merbût iken Bor 
kazâsına ilhâk edilen Akçakend ve Ulukışla kazâsına tâbi‘ iken kezâlik Bor kazâsına rabt edilen 
Barastal karyelerinin Aksaray ve Ulukışla kazâlarına kurbiyyetleri ve Bor kazâsına bu‘diyetleri 
olduğu gibi Aksaray ve Ulukışla’ya merbût kurâ-yı sâ’ire miyânında kâ’in ve arâzîleri dahi yekdi-
ğere mahlût ve mahdûd bulunduğundan ve mezkûr karyeler ahâlîsi işlerinin tesviyesi içün mesâfe-i 
ba‘îdede bulunan Bor kazâsına gidüp gelmekde dûçâr-ı müşkilât olacaklarından bahisle henüz devr 
ve teslîm mu‘âmeleleri icrâ edilmemiş olan mezkûr Barastal karyesinin Ulukışla ve Akçakend kar-
yesinin de Aksaray kazâlarına i‘âdeten irtibâtları tensîb ve tasvîb kılındığını hâvîdir.

Mutasarrıflığın mârru’z-zikr tahrîrâtı hülâsa-i mündericâtında dahi mevzû‘-ı bahs olan Akça-
kend ve Barastal karyelerinin mukaddemâ merbût bulundukları Aksaray ve Ulukışla kazâlarından 
fekk-i irtibâtlarıyla Bor kazâsına rabt ve ilhâklarına Meclis-i Umûmî-i Livâ karârıyla irâde-i seniy-
ye şeref-sâdır olmuş iken bu kerre Akçakend karyesinin Aksaray ve Barastal karyesinin de Ulukışla 
kazâlarına i‘âdeten rabt ve ilhâkları yine meclis-i mezbûrca karârlaşdırılmış ise de mahallerince 
tahkîkât ve tedkîkât-ı amîka-i mukteziye icrâ ve inde’l-lüzûm harita tanzîm ve i‘tâ edilmek sûretiyle 
istihsârât-ı evveliyede bulunulmaksızın kurbiyyet ve bu‘diyyet noktasından münâsebet-i esâsının 
kabûlü yekdiğerine mübâyin mukarrerât ittihâzına bâdî olmakda bulunduğundan bahisle evvel-i 
emrde tedkîkât-ı lâzıme ve ba‘de’l-icrâ muktezâsı îfâ kılınmak üzre şimdilik mezkûr karyelerin ber-
mantûk-ı irâde-i seniyye Bor kazâsınca idâreleri münâsib olacağı serd ve beyân edilmişdir.

İcâbı lede’t-te’emmül evvelce Aksaray ve Ulukışla kazâlarına merbût oldukları hâlde mu’ahharan 
bâ-irâde-i seniyye Bor kazâsına ilhâk edilmiş olan Akçakend ve Barastal karyelerinin i‘âdeten Ak-
saray ve Ulukışla kazâlarına ilhâkına dâ’ir Meclis-i Umûmî-i Livâ’dan verilen karâr aleyhinde 
mutasarrıf-ı livâ tarafından ber-vech-i bâlâ beyân-ı i‘tirâz edilmekde ise de karâr-ı mezkûrun müs-
tenid olduğu esbâba nazaran i‘tirâz-ı mezkûr gayr-i vârid görüldüğünden bi’l-istîzân mûcebince 
irâde-i seniyye-i mülûkâne müte‘allık ve şeref-sudûr buyurulduğu takdîrde îfâ-yı muktezâsının 
livâ-i mezbûr mutasarrıflığına teblîği husûsunun Dâhiliye Nezâreti’ne havâlesi tezekkür kılındı ol 
bâbda emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 30 Cemâziye’l-evvel sene [1]338, 21 Şubat sene [1]336
Şûrâ-yı Devlet

A‘zâdan Bahaeddin, a‘zâdan Hüseyin, a‘zâdan Abdullah, a‘zâdan Hacı Hakkı, a‘zâdan Yahya 
Bey müzâkeresinde bulunmadı, Mülkiye ve Ma‘ârif Dâ’iresi Re’îs-i Sânîsi Mehmed Celaleddin.
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DH. UMVM / 86 – 34   -   27 Safer 1334 [4 Ocak 1916]

GELVERİ KÖYÜ’NDE BELEDİYE TEŞKİL EDİLMESİ

Aksaray’ın Gelveri köyünde belediye teşkil edilmesine dair Niğde Mutasarrıflığı’ndan Da-
hiliye Nezareti’ne gönderilen yazı.

3
Niğde Mutasarrıflığı

Tahrîrât Kalemi
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

Aksaray’ın Gelveri karyesinde belediye teşkîli hakkında.
Devletlü efendim hazretleri;
Aksaray kazâsına mülhak Gelveri karyesinin cesâmet ve ehemmiyet-i mevki‘iyesiyle bera-

ber müsta‘idd-i terakkî ve umrân bulunduğu görülmüş ve karye-i mezkûrede belediye teşkîlâtı 
ezher cihet fevâ’id ve muhsenâtı mûcib olacağı anlaşılmış olup vâridât ve masârıfât-ı muham-
mene ile mikdâr-ı nüfûsu mübeyyin mahallî kâ’immakâmlığından irsâl ve leffen takdîm kılınan 
pusula muhteviyâtına nazaran karye-i mezbûrede belediye teşkîli husûsuna müsâ‘ade-i celîle-i 
nezâret-penâhîleri sezâvâr buyurulmak bâbında emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 19 Safer sene [1]334 ve fî 13 Kânûn-ı Evvel sene [1]331
Niğde Mutasarrıfı Nazım

Gelveri karyesinde teşkîl olunacak belediyenin vâridât ve masârıfât-ı muhammenesiyle 
müslim ve gayr-i müslim nüfûs-ı umûmiyesini gösterir cedveldir.

Vâridât Kısmı Masârıfât Kısmı

Nev‘-i vâridât Guruş Para Nev‘-i masârıfât Guruş Para

Kile rüsûmu 4000 Re’îs ma‘âşı -

Zebhiye rüsûmu 4000 Kâtib ve sandık emîni 
ma‘âşı 1800

Kantar rüsûmu 500 Bir nefer çavuş ma‘âşı 1500

Dellâliyye rüsûmu 50 Techîz-tekfîn ve gasl 200

Sergi rüsûmu 200 Aceze mekkâre ücreti 300

Hayvân bâcı rüsûmu 300 Kırtâsiye ve defâtir 
esmânı 100

Damga rüsûmu 20 İki odalı belediye 
dâ’iresinin îcârı 300

Ebniye resmi 200
Bir def‘aya mahsûs 

mefrûşât nısfı i‘âneten 
tedârik olunur

2000

Sâzende resmi - Tarîk tesviyesi 3500

Cezâ-yı nakdî resmi 1000 Eyyâm-ı resmiyede 
tenvîrât 100

Yük ve binek araba 
rüsûmu - Yekûn 9800

Yük ve binek esb ve 
ester ve merkeb resmi 300

Konturato rüsûmu -
Tanzîfât ve tenvîrât 

resmi -

Müteferrika resmi 500

Yekûn 11370

Mülâhazât Zükûr İnâs

İslâmı 325 326

Hristiyanı 1638 1597

Fî 3 Teşrîn-i Sânî sene [1]331
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DH. UMVM / 143 – 83   -   23 Safer 1335 [19 Aralık 1916]

KÖY İSİMLERİ VE HANE SAYILARI

Niğde Mutasarrıflığı dahilinde bulunan Aksaray, Bor, Nevşehir, Ürgüb, Ulukışla kazalarıy-
la Niğde merkezine bağlı köylerin isimleri ve hane adetlerini havi liste.

3

Niğde Mutasarrıflığı
Tahrîrât Kalemi

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
Devletlü efendim hazretleri;
17 Teşrîn-i Sânî sene [1]332 târîhli telgrafnâme-i âlî-i nezâret-penâhîleri arîza-i cevâbiyesidir. 

Livâ dâhilinde kâ’in kasabât ve kurâdan her birinin kaçar hâneden ibâret olduğunu mübeyyin 
tanzîm olunan defter leffen arz ve takdîm kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazreti men-
lehü’l-emrindir.

Fî 17 Safer sene [1]335 ve fî 27 Teşrîn-i Sânî sene [1]332
Niğde Mutasarrıfı Nazım
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İsmi Hâne 
aded İsmi Hâne 

aded İsmi Aded-i 
hâne İsmi Aded-i 

hâne
Niğde merkez 2591 Taşpınar Karyesi 147 Kabarlu karyesi 104 Ürgüb merkez 

kazâsı 2045

Tatbası karyesi 70 Tokarız karyesi 63 Kösterli karyesi 64 Üçhisar karyesi 705

Sazalca karyesi 76 Sanasa karyesi 72 Nar karyesi 52 Ortahisar 
karyesi 608

Keseliç karyesi 73 Lemye karyesi 284 Tezekli karyesi 88 Çavuşin 
karyesi 112

Küplüce karyesi 69 Çardak karyesi 93 Tatlar karyesi 95 Zelova karyesi 21

Kocapınar karyesi 27 Melendizşeyhleri 
karyesi 58 Yazıhöyük 

karyesi 89 Akçaşar 
karyesi 159

Kızılviran karyesi 26 Kulu karyesi 74 Kileris karyesi 33 Salur karyesi 137

Madenşeyhleri 
karyesi 135 Divare karyesi 66 Akçaşar karyesi 60 Sofular karyesi 126

Karaatlu karyesi 94 Karamelendiz 
karyesi 71 Kiledere karyesi 117 Karakaya 

karyesi 64

Dündarlı karyesi 173 Gelemiç karyesi 80 Alay karyesi 94 Sarıhızır 
karyesi 86

Enehil karyesi 331 Ramad karyesi 56 Andırlos karyesi 158 Ulaşlı karyesi 72

Çadırkaya karyesi 30 Çiftlik karyesi 106 Divrin karyesi 198 Çökük karyesi 64

Sendel karyesi 54 Asaniç karyesi 117 Semendire 
karyesi 340 Sinason karyesi 757

Hacıbeyli karyesi 84 Finas karyesi 54 Uluağaç karyesi 296 Cemil karyesi 235

Maden karyesi 330 Andala karyesi 150 Geçağaç karyesi 129 Damsa Karyesi 139

Kavaklıgöl karyesi 19 Eskigümüş karyesi 109 Gölcük karyesi 442 Seveşe karyesi 161

Celaller karyesi 94 Merkebli karyesi 123 Yarhisar karyesi 39 Yabayan 
karyesi 168

Yenicelü karyesi 32 Denege karyesi 379 Zemzeme karyesi 83 Mamasun 
karyesi 152

Çardacık karyesi 29 Aravani karyesi 214 Baştine karyesi 90 Aravan karyesi 403

Mahmatlı karyesi 30 Kurdini karyesi 257 Lafsun karyesi 78 Mazı karyesi 55

Burç karyesi 124 Tahran karyesi 114 Aşlama karyesi 87 Yaş karyesi 242

Bereketlü karyesi 321 Andaval karyesi 346 Suvermez karyesi 582 Ak karyesi 132

İnbellü karyesi 100 Madala karyesi 78 Aytımur karyesi 121 İltaş karyesi 72

Yayımdere karyesi 147 Turasan karyesi 14 Yahyalu karyesi 991 Demirtaş 
karyesi 47

Kavlaktepe karyesi 38 Fertek karyesi 605 Kalınkilise 
karyesi 92 Boyalı karyesi 128

Orhaniye karyesi 47 Ilısun karyesi 68 Dere karyesi 173 Karain karyesi 256

Sulucaova karyesi 103 Dalmasun karyesi 352 Ağcaşar karyesi 59 Karlık karyesi 72

Ferhenk karyesi 104 Adalmasun 
karyesi 518 Kocahacılı 

karyesi 95 Tağar karyesi 125

Sazala karyesi 50 Mengen karyesi 87 Yerköy karyesi 48 Ağcaviran 
karyesi 74

Murtandı karyesi 92 Misli karyesi 493 Boları karyesi 25 Karacaviran 
karyesi 154

Habara karyesi(?) 98 Hasköy karyesi 607 İlyaslı karyesi 14 Yekûn 7201

Valisa karyesi 132 Çarıklı karyesi 88 Kuyucu karyesi 56 Ulukışla 
merkezi 367

Keremkan karyesi 108 Yavalak karyesi 53 Kesteliç karyesi 65 Gümüş karyesi 61

Karacaviran karyesi 27 Kömürcü karyesi 44 Yekûn 17155 Tekneçukur 
karyesi 59
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İsmi Hâne 
aded İsmi Hâne 

aded İsmi
Ad-
ed-i 
hâne

İsmi
Ad-
ed-i 
hâne

Tabaklı karyesi 30 Ayhan karyesi 103 Nevşehir merkez 
kazâsı 4058 Gözlükuyu 

karyesi 58

Hasangazi 
karyesi 88 Edikli karyesi 133 Enegü karyesi 483 Kargın karyesi 81

Kozluca karyesi 18 Eğri karyesi 35 Dırazala karyesi 231 Kayataş karyesi 58

Çanakçı karyesi 34 İğdeli karyesi 50 Külef karyesi 7 Karacaviran 
karyesi 3

Alihoca karyesi 189 Orhanlı karyesi 88 Çardak karyesi 61 Yağlı karyesi 52

Horos karyesi 88 Basansahrınç 
karyesi 18 Sulusaray karyesi 223 Yuva-i kebir 

karyesi 97

Fındıklı [Alpo] 
karyesi 49 Büyükkışla karyesi 75 Küre karyesi 282 Kite(?) karyesi 60

Ömerli karyesi 144 Hacib karyesi 70 Nar karyesi 510 Helvadere 238

Çona karyesi 51 Çördiğin karyesi 103 Macan karyesi 460 Yenipınar kar-
yesi 99

Elmalı karyesi 90 Çiftlik karyesi 46 Melagubi karyesi 591 Ihlara karyesi 266

Muratlı karyesi 51 Hacılar karyesi 40 Dırazala karyesi 87 Ilısu karyesi 145

Kortas(?) karyesi 19 Hızırlar karyesi 13 Kurugöl karyesi 96 Sivrihisar karyesi 126

Mirahur karyesi 37 Deliler-i Cedid ve 
Atik karyesi 165 Ağullu karyesi 84 Gelveri karyesi 755

Kürkçü karyesi 33 Dadağı karyesi 53 Karapınar karyesi 93 Gelegüle karyesi 56

Yaşmakçı 
karyesi 33 Dadasun karyesi 77 Dubada karyesi 254 Yalısun(?) 

karyesi 39

Barastal karyesi 90 Suvasa karyesi 43 İnallu karyesi 115 Turnovacıkini 
karyesi 28

Gülyaz karyesi 57 Sarılar karyesi 144 Tatlar karyesi 245 Ağzıkarahan 
karyesi 33

İlhan karyesi 73 Sofulu karyesi 21 Çat karyesi 170 Mamasun kar-
yesi 120

Güdüllü karyesi 104 Salanda karyesi 123 Karacaviran karyesi 63 Çınaraltı karyesi 123

Güney karyesi 44 Taşdeliler karyesi 39 Eğrikapu karyesi 74 Çağıl karyesi 11

Yapağıl karyesi 95 Alemli karyesi 41 Tuz karyesi 309 Akmezar karyesi 30

Porsun karyesi 122 Arfa karyesi 35 Yalçın karyesi 17 Delihebil karyesi 23

Geylan karyesi 123 Karaburun karyesi 73 Çiftlik karyesi 79 Süleymanhöyüğü 
karyesi 15

Emirler karyesi 44 Karaburç karyesi 20 Basansarnıç karyesi 38 Hacib karyesi 182

Darbaz karyesi 203 Karahöyük karyesi 11 Alacaşar karyesi 55 Mandama kar-
yesi 45

Maden karyesi 270 Kızılin karyesi 62 Tepeköy karyesi 55 Ma‘a Emirgazi 
Yakacık karyesi 29

Koçak karyesi 119 Kazıklı karyesi 26 Kızılcin karyesi 64 Ağaçlı karyesi 238

Kavuklu karyesi 53 Kapulu karyesi 25 Topaç karyesi 58 Demirci karyesi 176

Karacaviran 
karyesi 28 Köstesin karyesi 125 İpçik karyesi 54 Alanyurt karyesi 37

Eminlik karyesi 9 Kelik karyesi 23 Boğaz karyesi 57 Selimiye karyesi 188

Ovacık karyesi 59 Yüksekli karyesi 43 Yekûn 9010 Yaprakhisar 
karyesi 67

Yekûn 2956 Musahacılı karyesi 37 Aksaray merkez 
kazâsı 1516 Eskinoz karyesi 76

Arabsun merkezi 769 Yekûn 2865 Hamidiye karyesi 211 Çeltik karyesi 62
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İsmi Hâne 
aded İsmi Hâne 

aded İsmi
Ad-
ed-i 
hâne

İsmi
Ad-
ed-i 
hâne

Suüstükızılkaya 
karyesi 87 Büyükçavdarlı karyesi 26 Yapanhan karyesi 59 Lefkere karyesi 38

Küstük karyesi 142 Küçükçavdarlı karyesi 13 Amaran karyesi 163 Batak karyesi 38

Absarı karyesi 15 Sinandıgökkaya 
karyesi 59 Sultanhanı karyesi 252 Camiliviran 

karyesi 48

Gücinkaya karyesi 35 Edik karyesi 5 Eşmekaya karyesi 214 Ağcakend 
karyesi 100

Gelegüle karyesi 60 Nurgöz karyesi 98 Eskil karyesi 553 Dadasun karyesi 77

Akin karyesi 47 Yakan karyesi 25 Büget karyesi 35 Sanasa(?) 
karyesi 73

Tepesidelik karyesi 16 Macarlı karyesi 18 Ulukışla karyesi 138 Taşpınar karyesi 124

Ekeciktol karyesi 25 Boyalı karyesi 63 Kırkıl karyesi 190 Tokariz karyesi 66

Ekecikköy karyesi 45 Bostanlık karyesi 14 Acem karyesi 472 Karacaviran 
karyesi 27

Göğsügüzel karyesi 27 Cerid karyesi 28 Hatiboğlu karyesi 30 Yekûn 13228

Yalnızceviz karyesi 17 Büyükgüve karyesi 31 Hırka karyesi 45 Bor kasabası 2404

Bebek karyesi 53 Küçükgüve karyesi 12 İsmailağa karyesi 17 Cücü karyesi 191

Karakapu karyesi 17 Karapınar karyesi 10 Balcı karyesi 298 (…) karyesi 95

Alayhanı 72 - - Hamırlı karyesi 61 Asbozu karyesi 157

Devgöz karyesi 28 İshaklı karyesi 10 Uzancık karyesi 60 Asmaz karyesi 208

Karakova karyesi 12 Camuzluk karyesi 20 Abdallar karyesi 98 Anduğı karyesi 487

Gelesin karyesi 72 Hacıahmedliçeltik 
karyesi 12 Cüceli karyesi 35 Keşlik karyesi 58

Sarıağıl karyesi 19 Hızırlı karyesi 66 Turhüsnü karyesi 58 Yakacık karyesi 116

Kalebalta karyesi 45 Yukarıkabakulak 
karyesi 39 Sarıkaraman 

karyesi 127 Opsar karyesi 129

Susarı karyesi 17 Hacıibrahimuşağı 
karyesi 43 Reşadiye karyesi 18 Ulukışla karyesi 185

Taptuk karyesi 22 Seksenuşağı karyesi 32 Pirli karyesi 27 Uluviran 
karyesi 64

Kopak karyesi 7 Ortaköy karyesi 90 Salarıgödeler 38 Afşaviran 
karyesi 92

Karaçayır karyesi 15 Ciceliuzarlık karyesi 154 Bozkır karyesi 94 Bayad karyesi 54

Borucu karyesi 34 Velifakı karyesi 135 Alaca karyesi 75 Çukurkuyu 
karyesi 180

Salmanlı karyesi 67 Çiçeğiyeniköy karyesi 59 Çiftevi karyesi 44 Emin karyesi 12

Çalıbekir karyesi 9 Yaymış karyesi 42 Harbendeli karyesi 140 Nakarazen 
karyesi 33

Yanyurd karyesi 48 Sapmaz karyesi 46 Kütüklü karyesi 68 Bereke karyesi 15

Çekiçler karyesi 38 Acıpınar karyesi 66 Nernek karyesi 105 Kilisehisar 
karyesi 771

Çanaklı karyesi 69 Hanobası karyesi 66 Devedamı karyesi 97 Dragon karyesi -

Ekecek-i güdeler 
karyesi 55 Aşağıkabakulak 

karyesi 47 Açıkağıl karyesi 33 Yeregon(?) 
karyesi 40

Sağırkaraca karyesi 44 Aratol karyesi 71 Kuruağıl karyesi 45 Karacaviran 
karyesi 25

Ekecekşeyhler 
karyesi 13 Seleciköse karyesi 20 Sofunebi karyesi 115 Karamahmudlu 

karyesi 19

Katıruşağı karyesi 17 Kazıcık karyesi 13 Cıvalu karyesi 68 Kaynarca 
karyesi 18

Çolaknabi karyesi 27 Darıhöyük 53 Sansarı karyesi 48 Hallaç karyesi 34
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İsmi Hane adedi

Kılaguz karyesi 44

Okçu karyesi 18

Kayı karyesi 11

Çukurkend karyesi 86

Karanlıkkapu karyesi 71

Yekûn 5778

Yekûn-i umûmî: 58193 hâneden ibâretdir.
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İ. DH / 1426    -   16 Cemaziyelahir 1322 [28 Ağustos 1904]

YENİ KURULAN KÖYLERE VERİLECEK İSİMLER

Konya vilayeti dahilinde iskan edilmiş olan Kırım muhacirlerinden Aksaray’ın Alaca mev-
kiinde kurulan köyün Padişah Abdülhamid’in ismine izafetle Hamidiye, Konya’nın Yağlıbaytar 
mevkiinde kurulan köyün Mamure, Saidili nahiyesinin Kirlikapı mevkiindeki kurulan köyün 
Mecidiye, Saray köyünde teşkil edilen mahallenin Selimiye, Karaman kazasında kurulan ma-
hallenin Mahmudiye, Karaman ile Ereğli kazaları arasında bulunan Ayrancı Derbendi mevki-
indeki köyün de Osmaniye olarak isimlendirilmesine izin verildiği.

3

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn
Devletlü efendim hazretleri;
Konya Vilâyeti’nde iskân olunan Kırım muhâcirlerinden Aksaray kazâsı dâhilinde Alaca 

mahalde teşekkül eden karyenin nâm-ı nâmî-i hümâyûn-ı hazret-i pâdişâhîye izâfetle tevsîmi ve 
Konya kazâsının Yağlıbaytar mahallindeki karyenin Ma‘mûre ve Saidili nâhiyesinin Kirlikapu 
mevki‘indeki arâzî-i hâliyede tavtîn kılınan muhâcirîn karyesinin Mecidiye ve Saray karye-
sinde iskân olunanların teşkîl eyledikleri mahallenin Selimiye ve Karaman kazâsı merkezinde 
teşkîl olunan mahallenin Mahmudiye ve Karaman ile Ereğli kazâları miyânında ve Ayrancı 
derbendi nâm mahaldeki karyenin Osmaniye isimleriyle tesmiyesi hakkında Dâhiliye Nezâret-i 
Celîlesi’nin tezkiresi arz ve takdîm kılınmağla ol bâbda her ne vechile îrâde-i seniyye-i hazret-i 
hilâfet-penâhî şeref-müte‘allık buyurulur ise mantûk-ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i 
senâverî terkîm kılındı efendim.

Fî 2 Cemâziye’l-âhir sene [1]322, fî 1 Ağustos sene [1]320
Sadr-ı a‘zam Ferid
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-

penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulmuş 
olmağla ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü’l-emrindir.

Fî 13 Cemâziye’l-âhir sene [1]322, fî 12 Ağustos sene [1]320
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî

Bende Tahsin
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Y. PRK. UM / 50 – 117   -   7 Rebiulevvel 1318 [4 Temmuz 1900]

KONYA VALİSİ’NİN TEFTİŞİ

Konya Valisi Mehmed Ferid’in vilayet dahilindeki Aksaray, Niğde, Bor, Nevşehir, Ereğli, 
Karapınar, Arabsun ve Ürgüb kazalarına giderek yapmış olduğu teftiş neticesinde özellikle 
Aksaray kazasında içme suyuna pislik karışması yüzünden ahalinin hastalanması dolayısıyla 
içme suyu yollarının tamir edilmesi ve su ihtiyacının karşılanması için gerekli çalışmaların 
başlatıldığı, Aksaray’da mevcut olan bir rüştiye mektebiyle iki ibtidai mektebinin yeterli olma-
dığından erkek ve kız olmak üzere üç adet ibtidai mektebi yapımını başlattığı, Aksaray-Konya 
arasında bulunan tarihi değeri olan kervan sarayın harap olan mahallerinin tamir edilerek 
maarife devredilmesi, Aksaray-Konya yolunun bozuk olan kısımlarının tamir edilmesi, Aksa-
ray Hapishanesi’nin eski kale binasına nakledilmesi ve ayrıca bakaya kalan hazine gelirleri-
nin tahsili mümkün olanlarının tahsil edilmesi için Aksaray kaymakamına ve diğer kazalarda 
gördüğü eksikliklerin ve yapılması gereken işlerin yapılması konusunda ilgili kaymakamlara 
gerekli talimatı verdiğine dair layihası.

3

Konya Vilâyeti
Sâye-i intizâm-vâye-i hazret-i hilâfet-penâhîde bu kerre dahi Niğde Sancağı ile merkez 

sancağının ba‘zı kazâları devr ve teftîş olunarak merkez-i vilâyete avdet edilmiş ve icrâ’ât 
ve teftîşât-ı vâkı‘ayı hâvî tanzîm olunan lâyiha meşmûl-i lihâza-i hikmet-ifâza-i cenâb-ı 
tâcdârî buyurulmak ümniyesiyle derdest takdîm bulunmuşdur.

Mütâla‘asından rehîn-i ilm-i âlî buyurulacağı üzre Niğde Sancağı ile Bor kazâları mer-
kezlerinde ulüvv-i şân-ı devlete lâyık bir tarz-ı dil-nişîn üzre müceddeden kârgîr olarak 
inşâ edilmekde bulunan hükûmet konaklarının biran evvel ikmâl-i inşâ’âtı içün ittihâzı 
lâzım gelen esbâb ve tedâbîr-i tesrî‘iyye bir ciddiyet-i kâmile ile istikmâl ve Niğde 
Hükûmet Konağı’yla ma‘ârif-i mahalliye idâresine vâridât olarak yine i‘âne ile inşâ edil-
mekde olan bir reji idâresi ile ba‘zı dükkânların fotoğrafla alınan resimleri leffen takdîm 
ve irsâl olunduğu gibi sâye-i şevket-vâye-i cenâb-ı mülûkânede livâ-yı mezkûr merkezin-
de ve gâyet latîf ve havâdâr bir mevki‘-i dil-küşâda inşâsı karâr-gîr olan dâ’ire-i askeriye 
ile debboyun dahi levâzım-ı inşâ’iyesi oraya muvâsalat-ı çâkerânemle beraber istihzâr 
olunarak me’mûrîn-i mahalliye ve ümerâ-yı askeriye ile eşrâf ve mu‘teberân-ı memleket-
den bir cemm-i gafîr hâzır olduğu hâlde ihtifâlât-ı fâhire ile vaz‘-ı esâsı resm-i dil-efrûzu 
icrâ olunarak bu vesîle-i cemîle ile de zîver-i elsine-i bendegân ve makbûl-i bârgâh-ı 
Yezdân olan du‘â-yı mefrûzu’l-edâ-yı cenâb-ı velî-ni‘met-i bî-minnet cümle tarafından 
kemâl-i ihlâs ve safvetle tekrâr ve tilâvet kılınmış ve Aksaray kasabasına gelen su miyâh-ı 
râkideye karışup bozularak sıhhat-i umûmiyeyi ihlâl etmekde bulunduğu cihetle taraf-ı 
çâkerânemden evvel ve âhir icrâ kılınan ta‘kîbât ve teşvîkât-ı mahsûsanın semere-i hasene 
te’sîri olarak mahallince tedârik etdirilen karşulukla kasaba-i mezkûreye celb ve îsâli ta-
karrur ve ameliyât-ı hafriyyesine teşebbüs olunan mâ’-i lezîzin biran evvel celb ve isâlesi 
ve halkın suya olan ihtiyâcâtının def‘ ve izâlesi esbâbı bu kerre orada bulunduğum sırada 
istikmâl edilerek suyun bir iki aya kadar derûn-ı kasabaya celb ve îsâli taht-ı te’mîne alın-
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mışdır. Bu su maddesi kasaba-i mezkûre içün bir mesele-i hayâtiye olduğundan cümle-i 
muvaffakiyât-ı seniyye-i mülûkâneden bulunan bu muvaffakiyet-i fâhire hâ’iz-i ehemmi-
yet ve bâ‘is-i mefharatdır.

Kezâlik Aksaray kasabasında bir mekteb-i rüşdî ile iki mekteb-i ibtidâ’î var ise de 
mekteb-i ibtidâ’îler mevcûd etfâle nisbetle gayr-i kâfî olduğundan mekteb-i rüşdîye mah-
rec olmak üzre ikisi zükûra ve biri inâsa mahsûs üç mekteb-i ibtidâ’înin daha te’sîs ve 
küşâdı içün münâsib karşuluk tedârik olunduğu gibi Arabsun kazâsında i‘âne-i ahâlî ile 
inşâ olunan mekteb-i ibtidâ’înin nevâkısı dahi ikmâl etdirilerek orada bulunduğum sırada 
resm-i küşâdı icrâ ve gerek orada ve gerek Bor kasabasında birer inâs mektebinin te’sîs ve 
küşâdına müsâra‘at edilmesi içün de me’mûrîn-i mahalliyeye vesâyâ-yı lâzıme îfâ olun-
muşdur.

Bu livâ dâhilinde birçok şose yollarının kısm-ı a‘zamı matlûba muvâfık olduğu görül-
mekle beraber Bulgar Dağı Ma‘den-i Hümâyûnu’nun te’mîn-i terakkiyâtı esbâbı aranıl-
mış ve buna dâ’ir olan mütâla‘ât-ı kemterânem sûreti melfûf tahrîrât ile nezâret-i â’idesine 
yazılmışdır.

Emvâl-i umûmiyenin tesrî‘-i tahsîli husûsunda her zaman her dürlü ta‘kîbâtdan gerü 
durulmadığı gibi işbu devrde dahi ta‘kîbât ve tahsîlâta devâm olunmuş ve bu hafta içinde 
Mâliye Hazînesi’ne yedi sekiz bin lira gönderilmişdir.

Muvaffakiyât-ı vâkı‘a hüsn-i niyyete makrûn olan mesâ‘î ve ikdâmât-ı hâlisâneyi se-
meresiz bırakmamak şânından olan lütf ve tevfîk-i ilâhî ve bütün mehâsin ve me’ser-i 
bedî‘anın sebeb-i yegâne-i husûlü olduğunda şübhe olmayan yümn-i tâli‘-i cenâb-ı hilâfet-
penâhî âsâr-ı meşkûresinden olmağla efkâr ve âmâl-i hazret-i pâdişâhîye hâdim bir vâsıta-i 
müsahhara olmak i‘tibârıyla çâkerlerince de bâ‘is-i şükrân ve mefharet olmak tabî‘î bu-
lunan işbu muvaffakiyât-ı fâhirenin mütezâyiden devâm ve istimrârını eltâf-ı ilâhiyeden 
temennî eder ve hâtime-i makâl olarak du‘â-yı garâ-yı cenâb-ı şehen-şâhînin tekrârıyla 
tezyîn-i lisân-ı ubûdiyet eylerim her hâlde emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 5 Rebî‘u’l-evvel sene [1]318 ve fî 19 Haziran sene [1]316
Konya Vâlîsi

Kulları Mehmed Ferid

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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Konya Vilâyeti
Bu def‘a dahi ma‘a mülhakât Niğde Sancağı’yla Ereğli ve Karapınar kazâları devr ve 

teftîş olunarak meşhûdât ve ıttılâ‘ât ile icrâ’ât-ı çâkerânemin en mühimleri ber-vech-i zîr 
mücemmelen arz ve tezyîl olunur:

Haziran’ın birinci Perşembe günü Konya’dan hareketle Aksaray kazâsına gelüp şu‘abât-ı 
idâreye husûsâtın yegân yegân tedkîk ve teftîşine müsâra‘at ve evvel-i emrde beledî 
hesâbâtına ihâle-i nazar-ı dikkat olunmuşdur.

Beledî devâ’irince ahîran icrâ edilen ıslâhât ve tensîkât sâyesinde masârıf-ı zâ’ide 
kâmilen kasr ve tahdîd edilmiş olmağla beraber Aksaray Dâ’ire-i Belediyesi tarafından 
eytâm ve erâmil ve ma‘lûlînden on bir nefere senevî bin dokuz yüz guruş ma‘âş verildiği 
ve eğerçi muhtâcîn-i merkûme sezâvâr-ı i‘ânet ve âtıfet ise de içlerinde san‘ata sülûk edebi-
lecek erâmil ve eytâm bulunduğu dahi anlaşıldığından hükûmetce bir iş gösterilerek kesb-i 
yümnîleriyle te’mîn-i ma‘îşete sevkle atâlete alışdırılmamaları ve ma‘âşın yalnız işe güce 
yaramayacak derece alîl ve ihtiyâr olanlara hasrı ve masârıfın yine mümkün mertebe kasrı 
lüzûmu kâ’immakâmlığa ve beledî riyâsetine teblîğ ve tenbîh kılınmışdır.

Masârıfı kısmen Aksaray Dâ’ire-i Belediyesi’nden ve kısmen dahi hamiyyet-mendân 
ahâlî tarafından i‘âneten tesviye olunarak bir müddetden berü kasaba-i mezkûreye isâlesine 
çalışılan suyun mecrâsı kâmilen açılmış ve kasabaya bir buçuk sâ‘atlik mesâfeye kadar 
künkleri de tefrîş edilmiş ise de mevcûd i‘âne akçesi ameliyât-ı mütebâkiyeye kifâyet ede-
meyeceği bi’z-zât mevki‘-i ameliyâta azîmetle icrâ etdirilen keşf ve tedkîkden müstebân 
olmasıyla pek gâlî olan ücret-i üstâdiyeden ba‘zı tenkîhât icrâsı ve vâridât-ı belediyeden 
tasarruf edilerek îcâbında su karşuluğunun tezyîdi ve ameliyât kasabaya takarrub edince 
ahâlîden dahi arzu edenlerin kabûl-i mu‘âvenet-i fi‘liyyesi karârlaşdırılup nihâyetü’n-nihâye 
iki buçuk aya kadar suyun derûn-ı şehre îsâli esbâbı istikmâl edilmişdir.

Aksaray kasabasında cârî olan su bir takım miyâh-ı râkide ile karışarak ahâlî arasında her 
sene sıtmanın tezâyüdüne ve bir takım emrâzın tevessü‘üne hizmet eylediği hâlde şimdi iki 
sâ‘atlik yerden celb ve isâle edilecek mâ’-i lezîz-i mezkûr halkın ihtiyâcını ber-taraf edeceği 
ve hastalığın indifâ‘ına hizmet eyleyeceği cihetle mezkûr suyun celbi muvaffakiyeti şâyân-ı 
tezkâr ve ed‘iye-i seniyye-i cenâb-ı mülkdârî bu vesîle-i cemîle ile de zîver-i elsine-i sıgâr 
ve kibârdır.

Aksaray debboyunun ba‘zı noksân yerleri meşhûd ve işbu noksânı ikmâl edebilecek 
cüz’î bir sermâye-i nakdiyye mevcûd olduğundan sinîn-i sâbıka emvâlinden muhavvel iken 
henüz sarf olunmayan on beş bin guruşluk inşâ’ât tahsîsâtı bakiyyesinin ceste ceste cihet-i 
askeriyeye tevdî‘i ve bunlar ile inşâ’âtın ikmâli karârlaşdırılmışdır.

Aksaray kasabasında bir mekteb-i rüşdî ile iki ibtidâ’î mevcûd ve tedrîsâtın da az çok 
intizâm meşhûd ise de mekteb-i rüşdiye talebesinde ba‘zı mertebe bidâ‘asızlık âsârı görül-
müş ve bu da şimdiye kadar mekâtib-i ibtidâ’iye mu‘allimlerinin usûl-i cedîde-i tedrîsiyyeye 
vâkıf olmamalarından ve rüşdiye mu‘allimlerinin de ale’l-ekser durûs-ı ibtidâ’ye ile iştigâle 
mecbûr olmalarından münba‘is bulunmuş olup ma‘a-mâ-fîh sâye-i füyûzât-vâye-i hazret-i 
pâdişâhîde geçen sene zükûra mahsûs olarak açılan iki mekteb-i ibtidâ’înin âtiyen mekteb-i 
rüşdiyeye muktedir talebe yetişdireceği ve bu sâyede mekteb-i mezkûr tedrîsâtının daha 
mükemmel bir hâle geleceği tabî‘idir.
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Kâffe-i etfâl-i teb‘a-i şâhânelerinin nûr-ı ma‘ârifden hakkıyla müstefîd olması cihetine 
ma‘tûf olan makâsıd-ı ulviye-i mülûkânenin te’mîn-i husûlüne kazânın cesâmet ve ehemmiyet-i 
hâzırasına nazaran yalnız iki muntazam mekteb-i ibtidâ’înin vücûdu kâfî olamayacağından ikisi 
zükûra ve birisi inâsa mahsûs olmak üzre üç mektebin daha te’sîs ve küşâdı içün zîrde muhar-
rer olduğu vechile münâsib karşuluklar tedârik olunarak bu sûretle de umûm tarafından zât-ı 
akdes-i hazret-i pâdişâhîye da‘avât-ı hayriye alınmışdır.

Aksaray’dan Konya’ya giden tarîk üzerinde ve merkez-i kazâya altı sâ‘at mesâfede vâki‘ ve 
mebânî-i kadîme-i İslâmiye’nin en mühimlerinden ma‘dûd olan Sultanhanı nâm binâ-yı cesîmin 
mürûr-ı zamanla ve adem-i tesâhübün te’sîrât-ı tabî‘iyyesiyle hâlinden bir istifâde me’mûl olu-
namayacak derecede tahrîb edildiği oradan hîn-i mürûrumda görülmüş ve bunun ba‘zı mertebe 
ta‘mîriyle mekâtib-i mahalliye içün bir bâb-ı istifâdenin te’mîni mümkün olacağı anlaşılmış 
olmağla mehmâ-emken tahrîbât ve ta‘arruzâtdan vikâye ile ol bâbdaki evâmir ve ta‘lîmâta 
tevfîkan ma‘ârif nâmına zabtı ve esâsen evkâf-ı münderiseden ma‘dûd olarak devlete â’id olan 
bu binâ dâhilindeki arsalara bilâ-sened tasarruf iddi‘âsında bulunan ba‘zı kesânın iddi‘âları 
bi’t-tabi‘ şâyân-ı nazar olmadığından müdâhalât-ı vâkı‘anın kat‘iyyen men‘iyle bir müste’cire 
îcâr edilmesi ve kezâlik evkâf-ı münderiseden olduğu hâlde ba‘zı eşhâsa me’kel olduğu görülen 
bir değirmen ile bir hânın dahi ma‘ârif-i mahalliye nâmına zabtıyla vâridâtının ıslâh ve teksîr-i 
mekâtibe hasrı husûsâtı kâ’immakâmlığa ve i‘âne-i zebhiye nâmıyla mezbûhâtdan cüz’î bir şey 
ahzı hakkında meclis-i idâre-i kazâca verilen karârın mevki‘-i icrâya vaz‘ etdirilmesi lüzûmu 
Niğde Mutasarrıflığı’na teblîğ olunmuş ve o yolda kâ’immakâmlığa da yazılmışdır.

Aksaray Hükûmet Konağı iki sene mukaddem muhterik olduğu sırada kâffe-i kuyûd-ı 
mevcûde dahi mahv olmasıyla devâ’ir-i sâ’ire kuyûdâtı ve mâl kalemi defâtiri yeniden tanzîm 
ve tensîk edilmekle beraber muvaffakiyet-i matlûbeyi hâ’iz bulunmamış olduğundan vaktiyle 
mâl müdîrliğinde bulunmuş ve cerâ’im-i meşhûdesinden nâşî taht-ı muhâkemeye alınmış olan 
Hayri Efendi’nin Konya’dan celbiyle bakâyânın ve husûsiyle zürrâ‘dan tenzîl edilecek olan 
zürrâ‘ temettu‘ vergüsünün bir kat daha terfîki tensîb olunarak defterdârlığa o yolda vesâyâ îfâ 
olunmuş ve üç yüz on beş senesi vergüsünden doksan üç bin ve a‘şârından elli dört bin guruş 
bakâyâ mevcûd olduğu cihetle bunların yerlü yerinden sür‘at-i istîfâsı hakkında îcâb edenle-
re vesâyâ-yı şedîde îfâ olunmakla beraber hâric-i kazâda bulunan mültezimîn haklarında da 
hükm-i nizâmın icrâsı â’id olduğu kazâlar kâ’immakâmlıklarına teblîğ edilmişdir.

Kazâ-yı mezkûrda müceddeden icrâ edilen tahrîr-i emlâk ahîran ikmâl olunarak yalnız 
kuyûd-ı esâsiyenin tanzîmine müteferri‘ ba‘zı mu‘âmelât-ı cüz’iye kaldığından bunun da tesrî‘ 
etmemesi zımnında fırka-i seyyâre me’mûrlarına tenbîhât-ı mahsûsa ve mü’ekkede îfâ olunmuş 
ve yirmi güne kadar işin arkası alınacağına dâ’ir kendilerinden te’mînât-ı kaviyye alınmışdır.

Aksaray’dan Konya’ya kadar giden bir tarîkin kasabaya karîb olan kısmı mevsim-i şitâda 
bataklık hâline geldiğinden ve bunun yeniden inşâsıyla mürûr u ubûrun teshîli kazâ-yı mezkûr 
ahâlîsinden taleb olunmuş ise de derdest inşâ bir takım turuk-ı mühimme mevcûd ve bunların 
ikmâlinden evvel Aksaray tarîkinin ta‘mîr ve ıslâhı gayr-i münâsib olduğundan mürâca‘atları 
is‘âf olunmamış idi.

Bu kere Aksaray’a muvâsalat-ı âcizânemde mürâca‘at-ı sâbıka tekrâr edildiğinden şimdilik 
kasaba mahrecinden Karasu Köprüsü’ne kadar olan üç dört kilometrelik mahallin tesviyesiyle 
iyâb ü zihâbın te’mîn ve teshîli zımnında keşfiyyât-ı lâzımenin icrâsı Niğde Mutasarrıflığı’na 
havâle olunmuşdur.
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Esâsen Konya’ya şimendüfer küşâdından sonra Kayseriye ve Kırşehri sancaklarıyla Ankara 
ve Sivas vilâyetleri mevâridât ve nakliyât-ı ticâriyesine karşu Aksaray kasabasının ehemmiyeti 
artdığından burasının Konya’ya ve iki hatdan dahi başkaca Niğde ve Nevşehir’e rabtı elzem ise 
de vilâyetin bedelât-ı nakdiyeden elde edilebileceği sermâye ile sevk olunacak amele-i mükel-
lefenin mikdârı ihtiyâcât-ı umûmiye-i hâzıra ile bu lüzûmun te’mînine gayr-i kâfî idüğünden 
te’ennî ile hareket zarûrîdir.

Aksaray Hapishânesi’nin esnâ-yı teftîş ve mu‘âyenesinde henüz evrak ve istintâkı neticeye 
rabt olunmamış bir haylü kesânın mevkûf bulunduğu ve bu da istimâ‘ı lâzım gelen şühûdun 
zâbıtaca henüz celb edilmediğinden ilerü geldiği anlaşılmakla bunların hemen celb ve ihzârıyla 
mesâlih-i âmmenin te’ehhürden vikâyesi ve mevcûd zabtiyelerin adem-i kifâyeti hâlinde her 
zaman Hükûmet-i Seniyye’nin mu‘âvenât ve teshîlâtına mazhar olagelen reji idâresi kolcu-
larından dahi bir iki danesinin zâbıta refâkatine i‘tâsıyla işin tesrî‘i bir tezkire-i mahsûsa ile 
kâ’immakâmlığa bildirilmiş ve idâre-i umûr-ı kazâya müte‘allık ba‘zı tenbîhât icrâsıyla Arab-
sun kazâsına gelinmişdir.

Arabsun kazâsının umûr-ı mülkiyesi şâyân-ı memnûniyyet bir hâlde cereyân etmekde ise 
de kazâ tahsîldârlarının adem-i iktidârı meşhûd ve Mâliye müfettişi tarafından da bunlar hak-
kında şikâyet mesbûk idüğünden kendüleri bi’z-zât imtihân edilüp dört tahsîldârdan üçünün 
dört rakamı cem‘ etmek iktidârından mahrûm bulundukları anlaşılmakla hemen tebdîlleri ve 
yerlerine muktedirlerinin i‘zâmı mutasarrıflığa teblîğ ve tahsîlâtın bi’z-zât ta‘kîbi husûsunda 
kâ’immakâmlığa şedîden tenbîh olunmuşdur.

Ekser kazâlarda olduğu misillü bura mekteb-i rüşdî mu‘allimi dahi dâru’l-mu‘allimîn-i 
kadîmin yetişdirdiği kudemâdan mahdûdü’l-iktidâr olarak mektebin tedrîsâtını lâyıkıyla idâre 
edemediği görülmüş ve kendüsüne vesâyâ-yı lâzıme îfâsıyla hüsn-i gayret ve fa‘âliyeti aranıl-
mışdır.

Ma‘a zâlik mekâtib-i ibtidâiye ve rüşdiyenin teksîr ve tevfîri içün devletçe ızhâr olunan 
arzu ve sarf edilen mesâ‘îden semerât-ı müfîde iktitâfı mu‘allimînin ıslâh-ı hâl ve şânına ya‘ni 
vüs‘at-i ilmiyesi mahdûd olan bu kabîl mu‘allimlerin yerine erbâb-ı iktidâr ve zekâdan ho-
calar ikâmesine ve ma‘âşlarının idârelerini te’mîne kâfî bir dereceye iblâğına mütevakkıf ise 
de ahâlînin kudret-i mâliyesi daha ziyâde isti‘âneye gayr-i müsâ‘id ve dâru’l-mu‘allimînden 
çıkan mu‘allimînin mikdârı mahdûd olduğundan işin ve ta‘lîm-i ibtidâ’î meselesinin Ma‘ârif 
Nezâreti’nce kemâl-i ciddiyetle düşünülmesi zamanı hulûl etmişdir.

Arabsun’da geçen sene kârgîr olmak üzre i‘âne-i ahâlî ile inşâsına başlatdırılan mekteb-i 
ibtidâ’înin nevâkısı ikmâl etdirilerek bi’z-zât resm-i küşâdı icrâ ve bu vesîle ile de umûm tara-
fından da‘avât-ı mefrûza-i pâdişâhî isticlâb kılınmışdır.

Gerek mekteb-i mezkûr inşâ’âtında ve gerek diğer mekâtib-i ibtidâ’iyenin emr-i ıslâhında pek 
çok gayreti meşhûd olan kâ’immakâm-ı kazâya beyân-ı memnûniyyet ve ayruca bir inâs mek-
tebinin küşâdına müsâra‘at olunması hey’et-i kazâya tavsiye ve hikâyet kılındığı gibi mekâtib-i 
mahalliyenin te’mîn-i ma‘mûriyetine medâr olmak üzre geçen sene mevsim-i hasâdda zürrâ‘ 
tarafından i‘âneten verilen on beş yirmi bin guruşluk zahîrenin ziyâ‘ına meydan verilmeksizin 
bi’l-müzâyede hemen fürûhtuyla komisyon sandığına îrâd kaydı ve mekâtib-i kurâya ehemmi-
yet verilerek tezyîdi hakkında da kâ’immakâm-ı kazâya te’kîd-i vesâyâ edilmişdir.

Arabsun kasabası pîşgâhında ve Kızılırmak üzerinde bedel-i kısmın ahâlî tarafından i‘âneten 
ve kısmen tarîk bedelât-ı nakdiyyesinden 
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tesviye olunmak üzre inşâsı takarrur ederek ihâlesi icrâ olunan cesîm kârgîr köprünün inşâ’âtı 
dahi tedkîk ve mu‘âyene olunarak müte‘ahhidin mâlzeme-i inşâ’iye nâmına yalnız bin yedi yüz 
parça yonma taş ile bir mikdâr kereste ihzâr etdiği ve fakat keresteleri henüz mevki‘-i ameliyâta 
getirmediği gibi temel hafriyât ve inşâ’âtında istihdâmı lâbüd görünen tulumba ve sâ’ir edevâtı 
da celb etmediği anlaşılmış olmağla noksân olan mezkûr levâzım-ı inşâ’iyenin celbiyle hemen 
inşâ’âta ibtidâr eylemesi içün Niğde’de bulunan müte‘ahhidin tazyîk edilmesi mutasarrıflığına 
iş‘âr ve tulumba içün Avrupa’ya telgrafla sipariş verildiği ve Ankara Vilâyeti dâhilinde vâki‘ 
Akdağ ormanlarından kat‘ edilen kerestelerin karîben mevki‘-i ameliyâta nakli esbâbına te-
vessül kılındığı cevâbı mezkûr mutasarrıflıkdan ahz olunmağla beraber Arabsun’da inşâ’âta 
nezâret eden kalfa celb edilerek birkaç gün içinde ciddiyetle işe başlanmadığı sûretde îfâ-yı 
ta‘ahhüdde ta‘allül gösterilmiş nazarıyla bakılarak mu‘âmele-i kânûniye icrâsına mecbûriyet-i 
kat‘iyye hâsıl olacağı anladılmışdır.

Aksaray’dan Arabsun’a gelürken uğradığım Tuz karyesi ahâlîsi karyelerinin civârından 
cereyân eden Değirmenderesi nâm çay üzerinde vâki‘ olup mukaddemâ seyelâbın götürmüş 
olduğu cisr-i kadîmin müceddeden inşâsını istid‘â etmiş ve cisr-i mezkûr Aksaray ile Arab-
sun tarîki üzerinde vâki‘ bir memerr-i umûmî olup Hacıbektaş Memlehası’na dahi kurbiyyeti 
bulunduğundan inşâsı elzem görülmüş olmağla hemen bir mühendisin i‘zâmıyla keşfiyyât-ı 
lâzımenin icrâ ve evrakının merkez-i vilâyete isrâsı lüzûmu livâ mühendisliğine tevdî‘ olun-
muşdur.

Kazânın tarîk bedelât-ı nakdiyyesi tahsîlâtı ba‘zı mertebe ârıza-i ihmâle uğrayup hâlbuki 
karîben inşâsına başlanacak olan cisr-i cesîm içün mebâliğ-i külliyeye ihtiyâc hâsıl olacağı 
anlaşıldığından tahsîlâtın bi’z-zât ta‘kîbiyle tezyîd-i mikdârı lüzûmu da kâ’immakâmlığa ilâve 
kılınmışdır.

Hacıbektaş Memlehası Başkâtibi İbrahim Efendi Tuz karyesi ahâlîsine tecâvüzle geçende 
ahâlî ve Tuz me’mûrları arasında büyük bir arbedenin zuhûruna sebeb vermiş ve ahâlîden bir-
kaç adam te’dîb edilmiş ise de efendi-i mûmâ-ileyhin orada devâm-ı me’mûriyyeti mahzûrdan 
gayr-i sâlim olduğundan hakkında tahkîkât îfâsıyla azli Konya Duyûn-ı Umûmiye Nezâreti’ne 
yazılmış ve mûmâ-ileyhin zâten azli mukaddemâ Dersa‘âdet’e iş‘âr olunduğu gibi bu kerre de 
te’kîd edildiği cevâbı alınmışdır.

Duyûn-ı Umûmiye ve Reji me’mûrlarının erbâb-ı nâmûsdan intihâbıyla ahâlî hakkında 
ta‘addiyâta meydan verilmemesinin bu iki idâreye vilâyetce tekrâr teblîği mukarrerdir.

Arabsun Bidâyet-i Cezâ Mahkemesi’nde ahkâmı icrâ olunmamış yirmi üç kıt‘a i‘lâmât-ı 
cezâ’iye bulunduğu inde’t-tedkîk anlaşılmakla bunların esbâb-ı te’ehhuru araşdırılmış ve 
i‘lâmât-ı mezkûre ile mahkûm olanların ağlebi kadınlardan ibâret olarak merkez-i kazâda ise 
nisâ hapishânesi bulunmadığından bi’t-tabi‘ icrâsı cihetine gidilemediği ve zükûrdan olanların 
da ticâretle diyâr-ı âharda bulunduğu anlaşılup buna karşu bir çâre-i serî‘ ittihâzı ve bir nisâ 
hapishânesinin tedârik veyâ inşâsı vesâ’itinin istihzârı kâ’immakâmlığına teblîğ olunmuşdur.

Nevşehir’e vürûdumla beraber kâffe-i şu‘abât-ı idâre teftîş ve bi’l-hâssa kuyûd-ı mâliye 
tedkîk olundu. Bu kazâ üzerinde üç yüz senesinden üç yüz on senesi nihâyetine kadar emlâk ve 
akâr ve bedelât-ı askeriye vergüleriyle ağnâm ve a‘şâr ve rüsûm-ı mütenevvi‘adan iki milyon 
elli bir bin dokuz yüz altmış beş guruş bakâyâ göründüğü cihetle bunların ne sebeble kaldığı
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ve şimdiye kadar ne içün ta‘kîb ve tahsîl olunmadığı mâl müdîrliğinden istifsâr ve taharrî-i 
esbâba ibtidâr edilerek netice-i tedkîkât ve istıtlâ‘âtda yüz bin guruş mümkün ve doksan 
bir bin dört yüz doksan sekiz guruş müte‘assir ve yüz on dokuz bin altı yüz yetmiş üç gu-
ruş mümteni‘u’t-tahsîl olan emlâk ve akâr vergüsü bakâyâsının sebeb-i te’ehhur-ı tahsîli 
esnâ-yı tahrîrde sebt ü kayd edilen arâzîden bir takımının ashâbı münkariz olmasıyla ve 
ba‘zı karyelerde zürrâ‘ bi’l-âhare açup zirâ‘at etmek üzre bir takım arâzî-i hâliyeyi üzerle-
rine yazdırup kıymet takdîr etdikleri hâlde arâzî-i mezkûreyi el-ân açmamış bulunmalarıyla 
vergülerinin mahall-i tahsîli olmamasından ve ba‘zı emlâk ve arâzî ashâbının da acezeden 
bulunmasından ibâret idüği ve temettu‘ vergüsünün müte‘assir ve mümteni‘ kısımlarını 
teşkîl eden mebâliğin zürrâ‘ temettu‘ bakâyâsı olup terkîn-i kaydı esbâbına tevessül olun-
duğu ve mümteti‘u’t-tahsîl olan bedelât-ı askeriye bakâyâsı Dersa‘âdet ve bilâd-ı sâ’irede 
bulunan mükellefîn zimmeti olup tahsîli içün mahalleri hükûmetlerine kirâren mürâca‘at 
olunduğu hâlde henüz pek cüz’î bir şey tahsîl olunabildiği ve bir kısmının mahall-i tahsîli 
bilinemediği anlaşılmış ve ma‘a-mâ-fîh zürrâ‘ temettu‘ vergüsünün terkînine müte‘allık 
mu‘âmele ikmâl ve defteri livâya irsâl olunduğu tebeyyün etmekle tesrî‘-i mukteziyâtı Niğ-
de Mutasarrıflığı’na ve diyâr-ı âharda olanların tahsîl-i duyûnâtı içün mukaddemâ vukû‘ 
bulan iş‘ârâtın tervîci îcâb eden mahallere te’kîd ve mütemâdiyen ta‘kîbi husûsîde mutasar-
rıflıkla kâ’immakâmlığa ayruca teblîğ olunmuşdur.

Defa‘âtla arz ve tekrâr olunduğu vechile vilâyet üzerinde görünen bakâyânın kısm-ı a‘zamı 
vilâyetin hîn-i tahrîr-i emlâkinde tahrîr me’mûrlarının yararlık göstermek fikr-i sakîmiyle mîzân 
cedvellerinde imlâ etdikleri mürettebât-ı zâ’ideden ibâret olup bu ise bir tarafdan bakâyânın 
tezâyüdüne ve kısmen müte‘assir ve mümteni‘u’t-tahsîl hâline gelmesine sebeb olduğu cihet-
le ta‘dîlât-ı umûmiye icrâsı derece-i vücûba gelmiş ve binâ’en-aleyh buna dâ’ir mukaddemâ 
vukû‘ bulan iş‘ârât-ı çâkerânemin biran evvel dâ’ire-i â’idesince tervîci lüzûmunun burada da 
tekrârına mecbûriyet elvermişdir.

Nevşehir’de geçen sene bi’z-zât vaz‘-ı esâsına muvaffak olduğum kârgîr mekteb-i rüşdî 
binâsı hakîkaten buralarda misli ma‘dûd denecek derecede cesîm ve mükemmel olup rüşdiye 
talebesini istî‘âb etdikden mâ‘adâ bir kısmı da mekteb-i ibtidâ’î ittihâz olunmuş ve ma‘ârif 
komisyonunun ictimâ‘ına mahsûs ayrıca bir de oda tahsîs edilmekle beraber meşhûd olan ba‘zı 
nevâkısının serî‘an ikmâli esbâbı ma‘ârif komisyonuna söylenmişdir.

Mekteb-i mezbûrda el-yevm üç mu‘allim müstahdem ise de mu‘allim-i evvel ve sânînin 
bidâ‘a-i ilmiyyeleri kâfî bulunmadığından ve mu‘allim-i sâlisin ma‘âşı pek cüz’î idüğinden bu 
nevâkısa karşu da komisyonun nazar-ı dikkati celb olundukdan sonra geçen sene Nevşehir’de 
açılan üç dört mekâtib içinde inâsa mahsûs olan mektebin hâli ümîd ve intizâra muvâfık bulun-
madığından bunun te’mîn-i terakkîsi sûreti dahi ayruca hey’etin pîş-i tedkîkine konulmuşdur.

Taraf-ı çâkerânemden icrâ kılanan teşvîkât ve teblîgât üzerine Nevşehir’e tâbi‘ Melegübi 
karyesi ki cesîmce köylerde ve sâye-i ma‘ârif-vâye-i mülûkânede mektebler inşâ ve küşâd edil-
miş ise de el-yevm mektebleri olmayan ba‘zı kurâ dahi mevcûd ve gerek kasaba mekteblerinin 
tezyîdi ve bu kurâda mekteb te’sîsi husûsunda kazâ ma‘ârif komisyonunun ihmâl ve adem-i 
takayyüdü meşhûd olduğundan erbâb-ı gayret ve himmetden olmak üzre yeniden bir komisyon 
teşkîl ve ba‘zı menâbi‘-i vâridât tedârik ve te’mîn edilmişdir.

Niğde Nevşehir’e doğru yapılmakda olan tarîkin inşâ’âtına iki tarafdan başlanmış ve yol 
haylüce terakkî etmiş ise de Nevşehir’den Küre Boğazı nâm mahalle kadar olan kısmı gâyet 
ârızalı arâzîye tesâdüf eylediği ve bir ciheti istinâd dîvârları ile 
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tersîn edildiği hâlde bu dîvârlar kuru olarak amele-i mükellefeye yapdırıldığından ahîran 
nüzûl eden bârân-ı şedîdden mütehassıl seyelâbdan ekserî mahalleri bozulmuş ve bunların bu 
sûretle devâm-ı inşâsı te’mîn-i maksada kâfî olamayup bi’l-âhare münhedim ve sarf edilen 
bunca mesâ‘î mün‘adim olacağı anlaşılmış olmağla lüzûmu kadar dîvârcı ustasının i‘zâmı ve 
tahsîsât-ı kâfiye istihsâliyle bunların harclı olarak yeniden inşâsı esbâbına tevessül olunması 
ve kezâlik yapılması lâzım gelen menfez ve köprüler içün de teşebbüsât-ı lâzıme icrâsı ve 
yolun mevsim-i şitâda ma‘rûz olacağı avârıza karşu te’mîn-i intizâmı lüzûmu mutasarrıflığa 
teblîğ ve Nevşehir kasabası medhalinde güzergâh-ı tarîk ba‘zı fukarâ hânelerine tesâdüf etmek-
le ashâbına zarûrî bir tazmînât-ı cüz’iyye i‘tâsı lâzım geleceğinden mikdârının ta‘yîniyle livâya 
inbâ edilmesi kâ’immakâmlığa tenbîh kılınmışdır.

Bedelât-ı nakdiye tahsîlâtı livânın mülhakât-ı sâ’iresine nisbetle cüz’î olduğu ve ta‘kîbâtda 
ba‘zı mürtebe iltizâm-ı rehâvet edildiği cihetle tahsîlâta bi’z-zât nezâret etmesi ayrıca 
kâ’immakâmlığa yazılmışdır.

Muvâsalatımla beraber teftîş ve mu‘âyene olunan kazâ hapishânesinde on üç nefer mevkûf 
bulunup bunların evrakı da derdest rü’yet olarak yalnız iki üç neferine â’id şühûdun henüz celb 
edilememesi sebebiyle işleri te’ehhur etdiği anlaşılmakla mahkemeye ve zâbıtaya teblîgât-ı 
lâzıme îfâsından gerü durulmamışdır.

Ürgüb kâ’immakâmıyla mâl müdîri vazîfelerini mukdimâne îfâ etmekde olmalarıyla kazânın 
umûr-ı mülkiye ve mâliyesi şâyân-ı memnûniyyet bir hâldedir.

Ürgüb kasabasında vâki‘ rüşdiye mektebi tüllâbı istî‘âb edemeyecek derecede dar olmağla 
tevsî‘i veya yeniden bir mekteb-i rüşdî inşasıyla bu mektebin inâsa hasrı zevât-ı münâsibeden ola-
rak müceddeden teşkîl etdiğim ma‘ârif komisyonuyla meclis-i idâre-i kazâya teblîğ edilmişdir.

Kezâlik emvâl-i umûmiye ve bedelât-ı nakdiyye tahsîlâtına ve cihet-i adliyeden aranılan 
eşhâsın celb ve ihzârına hasr-ı mesâ‘î ve gayret olunması hakkında kâ’immakâmlığa vesâyâ-yı 
lâzıme teblîğ edilüp fakat mahkeme başkâtibi Müstantık Derviş Efendi’nin hastalığından bi’l-
istifâde vazîfesini sû-i isti‘mâl ederek pek çok lisâna geldiği anlaşıldığından diğer bir kazâya 
tahvîli lüzûmu vilâyet istînâf müdde‘î-i umûmiliğine bildirilmişdir.

Niğde Adliye Encümen Hey’eti kâtibinin müsâvî-i mesmû‘asını tasdîk ve bunun hâricinde 
istihdâmı sûretini irâ’e etmiş ise de vilâyetin umûr-ı adliyece hukûk-ı murâkabesi pek ziyâde 
tahdîd olunduğundan meşhûdât-ı âcizânemin câlib olduğu ihtârın ta‘kîbine muvaffakiyet hâsıl 
olamamışdır.

Ürgüb, Arabsun ve Nevşehir kazâlarında pek nefîs üzümler hâsıl olduğu hâlde ahâlînin ku-
rutma usûlüne vâkıf olmamasından dolayı bunlar lâyıkıyla bir istifâde te’mîn edemedikleri ha-
ber verilmesine ve İzmir’de olduğu vechile burada da üzümler kurutularak mevki‘-i dâd ve 
sitâde çıkarılacak olur ise servet-i mahalliye üzerinde fevka’l-âde hüsn-i te’sîr hâsıl olacağı 
tabî‘î bulunmasına mebnî İzmir’den tafsîlât-ı kâfiye ahz ile vilâyet numûne tarlası müdîrine 
buna dâ’ir bir ta‘rife tertîb ve tab‘ etdirilerek ahâlîye tevzî‘i makâm-ı çâkerâneme yazılarak 
Niğde’ye gidilmişdir.

Niğde Müftüsü Hacı Ahmed Efendi îfâ-yı farîza-i hac içün azîmet ederek orada vefâtı vukû‘ 
bulmasına mebnî yerine üç tâlib zuhûr ve intihâb meselesinde beyne’l-ahâlî ihtilâf hudûs etdiği 
anlaşılmış ve bu tâliblerin her biri birer mahzarla kendini intihâb etdirerek mürâca‘at etmiş olup 
hâlbuki bunların hod be-hod yapdıkları bu intihâb kâ‘ideye muhâlif ve bi’t-tabi‘ gayr-i makbûl 
idüğinden meclis-i idâre-i livâ huzûrunda eşrâf ve ulemâ-yı mahalliyeden bir hey’et-i intihâb 
teşkîl ve müftîliğe Akmedrese Müderrisi Rıza Efendi’nin ta‘yîni ittifâk-ı ârâ ile intihâb olunup 
tasdîk-i asâlet-i me’mûriyyeti makâm-ı sâmî-i fetvâ-penâhîye yazılup ihtilâf-ı vâki‘ ortadan 
kaldırılmışdır.
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Konya Vilâyeti
Niğde’de i‘âne-i ahâlî ile inşâsı makrûn-ı müsâ‘ade-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî buyurulmuş olan 

dâ’ire-i askeriye ile debboyun evvelce sebk eden teblîgât-ı çâkerânem üzerine kâffe-i malzeme-i 
inşâ’iyesi ihzâr etdirilmiş olmağla Niğde’ye muvâsalatı müte‘âkib Kayseriye Redif Fırkası erkân-ı 
harbiye re’îsi tarafından intihâb olunan mevki‘-i mürtefi‘de temellerinin hafrına ibtidâr ve bi’l-
umûm me’mûrîn-i mülkiye ve ümerâ ve zâbit-i askeriye ve me’mûrîn-i mahalliye hâzır oldukları 
hâlde Haziran’ın on ikinci Pazartesi günü teyemmünen vaz‘-ı esâs-ı resmî bi’z-zât icrâ ve bu vesîle 
ile de du‘â-yı tevâfür-i ömr ü iclâl-i hazret-i şehriyârî umûm tarafından edâ edildiği misillü derdest 
inşâ olan Niğde ve Bor hükûmet konakları inşâ’âtı bi’z-zât tedkîk ve teftîş olunarak nevâkısının 
karîben ikmâli husûsunu tesrî‘ edecek ba‘zı tedâbîr ittihâz edilmişdir.

İşbu iki cesîm hükûmet konağının inşâ’âtı içün cânib-i mîrîden karşuluk gösterilmediğinden 
ve ahâlînin pek cüz’î bir i‘ânesinden başka dahi sermaye bulunmadığından dört beş bin liralık bir 
para tedârikiyle mezkûr ebniyelerin ikmâli çâkerlerini gerçekden iştigâl etmiş ve mücerred sâye-i 
lütf-vâye-i mülûkânede mesâ‘î-i sâdıkanın neticesi olarak mezkûr konakların karîben ikmâl oluna-
bilecek hâle getürülmesine muvaffakiyet hâsıl olmuşdur.

Niğde Hapishânesi’nin hîn-i teftîşinde binânın pek fenâ bir hâlde olması sebebiyle mevkûfînin 
ahvâl-i sıhhiyesince ba‘zı mertebe fenâlık meşhûd ve kasaba-i mezkûrede vâki‘ eski kal‘a binâsının 
hapishâne ittihâzı içün mukaddemâ ba‘zı muhâberât mesbûk idüğünden ve bu binâ-yı kadîmin 
hapishâne ittihâzı mevkûfînin sıhhatlerince emniyyet ve selâmeti ve muhâfazalarınca suhûleti mûcib 
olacağından bu bâbda aranılan me’zûniyyetin tesrî‘-i i‘tâsı husûsunun te’kîdi makâm-ı çâkerîye 
yazıldığı gibi Bor Hapishânesi de aynı tarzda olarak kazâ-yı mezkûre muvâsalatımda mahbûsîn 
ahvâl-i sıhhiyyelerinin yolunda olmamasından bahisle şikâyet etdiklerinden mazbûtca bir hâne 
istikrâ edilerek mahbûsînin oraya nakli lüzûmu kâ’immakâmlığa teblîğ edilmiş ve bu vesîle ile de 
pâdişâhımız efendimiz hazretlerine umûm tarafından du‘â aldırılmışdır.

Niğde’de mevcûd efrâd-ı zabtiyenin idâre-i umûra kat‘â kifâyet etmediği ve meftûru’l-hâl bir 
pîr-i bî-mecâl olan tabur ağasının acz ve noksânı da buna inzimâm ederek umûr-ı inzibâtiyenin 
şâyân-ı nazar bir hâle geldiği görülmekle on beş nefer ve bir muktedir zâbitin i‘zâmı alay kuman-
danlığına ve tabur ağasının açığa çıkarılup yerine iktidâr ve kifâyeti mücerreb olan Konya Alayı 
Alay Emîni Rıza Efendi’nin ta‘yîni makâm-ı Ser‘askerî’ye yazılmışdır.

Niğde umûr-ı mâliyesinde başlıca iki mesele müsâdif-i nazar olup bunun birincisi şehriye ced-
vellerinde livâ nâmına pek çok mevcûd-ı sandık görüldüğü hâlde sandıklarda böyle bir paranın 
mevcûd olmaması diğeri de sâl-i hâl ağnâm rüsûm-ı mütehakkıkası mikdârınca livâ ve vilâyet 
kuyûdâtında mübâyenet-i külliye bulunmasıdır.

Evvel-i emrde livâ nâmına mevcûd-ı sandık görünen iki milyon yüz küsür bin guruş hakkında 
tedkîkâta ibtidâr ve evvelce bu livâ mu‘âmelât-ı mâliyesini teftîş etmiş olan defterdâr-ı vilâyetden 
keyfiyyet istifsâr olunmuş ve mebâliğ-i mezkûre vaktiyle yolsuz olarak sarf edilen ve mu‘âmelesi 
noksân olmasından dolayı i‘âde olunan senedât ve sâ’ire bedeli olup tensîk-i kuyûd ta‘rifesi 
mûcebince gâye-i mevcûdiyete alınması lâzım gelmekle senelerden berü o yolda terâküm etdiği ve 
ma‘a-mâ-fîh ıslâhı zımnında ta‘kîbâta devam olunmakda idüği cevâbı alınmışdır. Ancak bu para-
dan sekiz yüz elli beş bin küsür guruş Nevşehir, Arabsun, Ürgüb kazâlarında olup bunlara mütefer-
ri‘ tahkîkâtın icrâsı zımnında livâ muhâsebesince tahkîkât talebiyle bir me’mûrun istihdâmı lüzûmu 
defterdârlığa teblîğ olunmuşdur.

Sâl-ı hâl ağnâm rüsûm-ı mütehakkıkasının mikdârı hakkında livâ ve vilâyet kuyûdunca görü-
nen mübâyenet ahîran istîfâsı karârlaşdırılan yüzde altının rüsûm-ı mütehakkıkaya nisbetle mikdârı 
muhâsebe-i livâca bankalara teslîm edileceği zu‘muyla dâhil-i hesâb edilmemesinden münba‘is ol-
duğu ve aranılan bakâyânın kısmen merkez kazâsında ve kısmen dahi Hamidiye ve Bor kazâlarında 
kaldığı anlaşılmakla hemen tahsîli lüzûmu kâ’immakâmlıklarına şedîden teblîğ olunduğu gibi mer-
kezdeki bakâyâ dahi bi’z-zât ta‘kîb olunarak kâmilen istihsâl kılınmışdır.
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Tenzîli muktezâ-yı irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhîden olan zürrâ‘ temettu‘u bakâyâsının 
ta‘yîn-i mikdârı içün emr-i mahsûs mûcebince Niğde’de bir komisyon teşkîliyle tedkîkât icrâsına 
ibtidâr edilmiş ise de eski muhtârlarıyla yeni muhtârlar arasında devr-i hesâb mu‘âmelesi yapılma-
mış olduğu cihetle aranılan hesâbı veremediklerinden müşkilât tahaddüs etmekde olduğu meşhûd 
olarak bu bâbda meclis-i idâre-i vilâyetce bir karâr ittihâzıyla mutasarrıflığa teblîği makâm-ı 
çâkerîye yazılmışdır.

Niğde mektebleri bi’n-nisbe muntazam ise de orada bir mekteb-i i‘dâdînin küşâdı ihtiyâcı gün-
den güne meşhûddur.

Sâye-i ma‘ârif-vâye-i hazret-i pâdişâhîde ekser vilâyât-ı şâhânenin ve husûsiyle vilâyât-ı 
mütecâvirenin hemen bütün sancaklarında i‘dâdî mektebleri bulunduğu hâlde beş mühim kazâyı 
müştemil olan Niğde sancağında henüz bir mekteb-i i‘dâdî bulunmaması şâyân-ı esef ve bu bâbda 
muhâberât-ı müte‘addide mesbûkdur.

Mevcûd rüşdiye mektebinin tahsîsât-ı hâzırasına cüz’î bir meblağ ilâvesi ve buna karşu vilâyet 
hisse-i ma‘ârifinin Dersa‘âdet’e alınan nısf hissesinden bir mikdâr terk ve ifrâzıyla bir livâ-i cesîmin 
def‘-i ihtiyâcı hakkında tekrâr Ma‘ârif Nezâret-i Celîlesi’ne mürâca‘at-ı çâkerânem mukerrerdir.

Me’mûrîn-i mahalliyenin netice-i ikdâmâtı olarak mekâtib-i ibtidâ’iye ve sıbyâniyede usûl-i 
tedrîs dâ’ire-i intizâma alınmış ise de mekâtib-i mezkûre ebniyesince henüz bir ta‘dîlâta muvaf-
fak olunamamışdır. Mekâtib-i mahalliye nâmına reji idâresiyle kırâ’ethâne ve çend aded dükkân 
memleketin en şerefli bir mahallinde mebnî ve bunlardan mekâtib-i ibtidâ’iyenin te’mîn-i istikbâli 
içün bir vâridât-ı mühimme istihsâli me’mûl-i kavî idüğünden tesrî‘-i ikmâliyle mütekarribü’l-
hulûl olan cülûs-ı hümâyûn-ı hazret-i pâdişâhî rûz-ı fîrûzunda teyemmünen icrâ-yı resm-i küşâdı 
esbâbı istihzâr ve bunların ikmâlinden sonra mekâtib ebniyesinin ıslâhına sarf-ı iktidâr olunması 
lüzûmu îcâb edenlere söylenmişdir.

Kezâlik Bor kasabasında iki bâb mekteb-i ibtidâ’î bulunduğu hâlde etfâlin ağlebi yine tarz-ı 
kadîm vechile ta‘lîm edilen mekâtib-i sıbyâniyeye devâm etdikleri meşhûd olmağla mekâtib-i 
mezkûrenin bir ikisi karâr-ı mahalle ile sed edilerek şâkirdânı ibtidâ’î mekteblerine nakl etdirilmiş 
ve ayruca bir de inâs mektebinin te’sîsi karârlaşdırılmışdır.

Evkâf-ı münderiseden olup Niğde Mekâtib-i İbtidâ’iyesi nâmına zabt ile ta‘mîr edilen (Çermik 
Hamâmı) nâm ılıca dil-nişîn bir hâle münkalib olmuş ise de hamâm memerr-i umûmî olan Mersin 
tarîkine bir çâryek mesâfede ve bir cebel-i menba‘ın mâ’ilesinde mebnî olarak züvvârın suhûletle 
vusûlünü te’mîn edebilecek bir yolu olmadığından bir yolun küşâdı ve bir de hân inşâsı husûsunun 
karârlaşdırılması mutasarrıflığa teblîğ olunmuşdur.

Niğde kazâsında derdest inşâ üç mühim tarîk olup bunların hemen kâffesi kısmen veya tamâmen 
inşâ edilmiş ve ekserîsinin noksân kalan i‘mâlât-ı sınâ‘iyesi dahi ihâle olunarak ba‘zılarının 
muhtâc-ı ta‘mîr olan aksâmıyla henüz ikmâl edilemeyen kısımları inşâ’âtına emâneten çalışılmak-
da bulunmuşdur. Ancak Mersin tarîkinin ikinci kısmı i‘mâlât-ı sınâ‘iyesine tâlib zuhûr etmediğin-
den teşvîkât ve teblîgât-ı lâzıme icrâ olunarak Konya ve Niğde’de ve civâriyet hasebiyle Adana’da 
tâlib aranıldığı gibi tâlib bulunamaz ise i‘mâlât-ı mezkûrenin en mühimmi olan tahta köprünün 
emâneten ta‘mîri ve tarîkin henüz şosesi ferş olunamayan aksâmında seyelâbdan hâsıl olan ba‘zı 
rahnelerin de hemen tesviyesiyle şosenin ferşi karârlaşdırılmışdır.

Niğde Sancağı’nda Zirâ‘at Bankası’nın bidâyet-i te’essüsünden berü amele-i mükellefe tahak-
kuk mu‘âmelesi icrâ olunmamış iken ta‘kîbât-ı mütemâdiyem semeresi olarak mezkûr tahakkuk 
mu‘âmelâtı tamâmen ikmâl edilmiş ve fakat henüz tevzî‘ edilmediği görülen amele-i mükellefe ve 
bedelât-ı nakdiye sergilerinin muhtârâna tevzî‘i Zirâ‘at Bankası’na teblîğ kılınmışdır.

Niğde İstintâk Dâ’iresi’nde bin dört yüz on bir ve Bidâyet-i Cezâ Mahkemesi’nde yirmi dördü 
vicâhî ve elli beşi gıyâbî olarak yetmiş dokuz cinâyet ve kırk iki istînâf ve beş yüz on cünha ki 
cem‘an altı yüz kırk ve İcrâ Dâ’iresi’nde bin iki yüz doksan dört derdest rü’yet ve icrâ mevâd ve 
yüz on beş bin iki yüz elli sekiz guruş masârıf-ı muhâkeme ve cezâ-yı nakdî bakâyâsı bulunduğu 
görülerek bu te’ehhurâtın hemen kâffesi şühûd ve maznûnînin celb olunamamasına atf edilmekde 
ise de bi’l-hâssa dâ’ire-i istintâkdaki evrak-ı mütedâhile doksan târîhinden berü halefen an selef 
devr olunagelmekde bulunmasına nazaran terâkümün esbâbı yalnız celb ve ihzâr müzekkerelerinin 
tenfîz-i ahkâmınca öteden berü şikâyet olunagelen te’ehhurâta münhasır kalmadığı ve ma‘a-mâ-
fîh hey’et-i hâzıra-i mahkemenin işe bir cereyân-ı serî‘ vermek emr ve teşebbüsünde bulunduğu 
görülmüşdür.
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Konya Vilâyeti
Hamidiye kazâsının mu‘âmelât-ı mâliyesince şâyân-ı tezkâr bir şey görülemeyüp kazâda emvâl-i 

umûmiyeden görünen bakâyânın tesrî‘-i tahsîli içün ba‘zı tedâbîr ittihâz olunmuş ve tahsîli mahkeme-
nin hükmüne mu‘allak olan ba‘zı matlûbâtın ta‘kîbi zımnında livâca ta‘yîn edilen hazîne vekîli henüz 
gönderilmediğinden ve alâkadârân muhâkemenin gıyâben cereyânını taleb etdiklerinden sür‘at-i i‘zâmı 
mutasarrıflığa bildirilmişdir.

Ma‘den nakliyâtını teshîl etmek üzre geçen sene Niğde-Mersin tarîkinin Çiftehan mevki‘inden 
Hamidiye’ye küşâd olmağla başlayan tarîkin inşâ’âtı haylüce ilerülemiş ve sâye-i teshîlât-vâye-i 
mülûkânede gelecek sene ikmâli me’mûl bulunmuş olup mevsim-i ta‘tîl hulûl etmekle beraber 
ma‘dencilerin hafriyât ile meşgûl olmadıkları zamanlarda îfâ-yı mükellefiyet edebilecekleri anlaşıldı-
ğından malzeme-i inşâ’iye irsâli mutasarrıflığa yazılmışdır.

Burada Bulgardağı Ma‘den-i Hümâyûnu mu‘âmelât-ı umûmiyesinin sûret-i cereyânı hakkında 
istihsâl etdiğim ma‘lûmâta gelince ma‘denin işledilmesine mahsûs olan sermâye tezyîd edilmediğin-
den ve furunların idâresiyle izâbe keyfiyyeti bir karâra rabt olunmayarak ma‘denciler mütevâliyen 
şikâyet etmekde olduğundan devletin fevâ’idi pek mahdûd kalup zâten ma‘denin ocakları eski usûlde 
tanzîm ve mağaralar fenne gayr-i muvâfık olarak küşâd edilmesiyle ve ahâlînin fakr u zarûreti günden 
güne ziyâdeleşmesiyle âtîye müte‘allık fevâ’id azalmakda bulunmuşdur.

Ma‘denin işledilmesi keyfiyyeti evvelce arz olunduğu vechile mevcûd ma‘dencilerle bir karâra rabt 
olunmadığı veyâhûd devletce bir fedâkârlık ihtiyârıyla bir kâlhâne inşâ ve mağara hafriyâtı tanzîm edil-
mediği takdîrde az müddet içinde ma‘denin menâfi‘-i mâliyesi devletin ihtiyâr eylediği masrafa tekâbül 
edemeyecek hâle geleceği ve ahâlî yavaş yavaş dağılarak oralarda kalacak beş on nefer ma‘denci bir 
sefâlet-i mutlakaya düşeceği muhakkakdır.

Fikr-i kâsırâneme kalursa bir kumpanya zuhûruyla işbu ma‘den devr ve ihâle olununcaya kadar 
ba‘zı tedâbîr-i fenniye ve mâliye ittihâzı elzem olmağla beraber yedi aydan berü oraya me’mûr edildiği 
hâlde henüz gelmeyen ma‘den mühendisi Barkiyef Efendi’nin veyâhûd fenne mensûb bir diğerinin 
ta‘yîni ve bir müddetden berü müdîre karşu ref‘-i livâ-yı ihtilâf ile mu‘âmelât-ı umûmiyeyi sekte-
dâr etmekde olan muhâsebeci Yusuf Kenan Efendi’nin hemen tebdîli ve vaktiyle tehî-dest bir takım 
ma‘dencilere verilen birçok paranın tahsîl olunabileceği ümîdiyle mu‘âmelât-ı hâzıra-i mâliyenin uğ-
radığı teşvîş ve fetrete nihâyet verilmesi ve matlûbât-ı emîriye-i mezkûrenin sûret-i tahsîli hakkında bir 
karâr ve kâ‘ide vaz‘ olunabilmek üzre işin sûret-i ciddiyede tedkîki ve ma‘den etrâfında hemen orman 
kalmayup mevcûd olan ormanlar dahi mahv ve itlâf edilmekde olduğundan ma‘den civârında mevcûd 
olduğu haber verilen kömür ma‘deninden bir istifâde husûlü esbâbının taharrîsi pek elzem ve ehem 
görülmekle nukât-ı esâsiye-i mezkûre hakkında iki kıt‘a telgraf üç kıt‘a tahrîrât ile Orman ve Ma‘âdin 
Nezâreti’nin nazar-ı dikkati celb edilmişdir.

İşbu Bulgardağı Ma‘den-i Hümâyûnu’nun ahvâl-i hâzırasına ve ittihâzı lâzım gelen tedâbîr-i fenni-
yeye dâ’ir Ma‘den Nezâret-i Celîlesi’ne başkaca gönderilen bir lâyihanın mündericâtı şâyân-ı mütâla‘a 
bulunmağla bir sûreti merbûtan takdîm kılınmışdır.

Adana Vilâyeti hudûdunda ve Bulgardağı Ma‘den-i Hümâyûnu civârında Karanfildağı nâm ma-
halde bakır ma‘deni taharrîsi içün Doktor Yorgiyadis ve şerîki Celal Bey’in Adana’dan ruhsatnâme 
aradıkları haber alınmış ve bu teşebbüs bi’l-âhare ma‘den-i hümâyûna îkâ‘-ı te’sîrden hâlî kalmaya-
cağı anlaşılmış olmağla ruhsatnânenin verilmemesi ve verilmiş ise ibtâli lüzûmu nezâret-i müşârun-
ileyhâya yazılmışdır.

Niğde Sancağı’nın ihtiyâcât-ı mübreme-i umûmiyesi kısmen hülâsa edilince mevâdd-ı âtiyeye 
inhisâr eder. Niğde kasabasında bir mekteb-i i‘dâdînin te’sîs ve küşâdı derece-i vücûbda bulunduğun-
dan buna dâ’ir vukû‘ bulan iş‘ârât-ı çâkerânemin tesrî‘-i mukteziyâtı ve bir de şimdiye kadar her yerde 
olduğu gibi burada da zükûr ve inâs umûm etfâl atîk sıbyân mekteblerinde muhtalitan okumakda iken 
etfâl-i zükûrun küşâd olunan mekâtib-i ibtidâ’iyeye nakli inâsın ni‘met-i ma‘ârifden mahrûmiyetini 
intâc edüp bu da tecvîz olunamayacağından ve hâlbuki vâridât-ı hâzıra ancak zükûra mahsûs mekâtibi 
idâreye kâfî idüğünden karşuluk tedârik olununcaya kadar mu‘allime ma‘âşı hisse-i ma‘ârifden veril-
mek üzre bir inâs mektebinin küşâdına müsâ‘ade olunması zarûret-i mutlaka hâlindedir.

Konya, Mersin, Kayseri, Nevşehir tarîkleri kasaba dâhilinde iltisâk etmek lâzım gelürken her biri 
şehre uzak uzak mahallerde iltisâk etdiğinden ve bu yüzden pek kıymetdâr arâzî ve bağ ve bağçeleri 
kesdikleri hâlde kasabaya hiçbir menfa‘atleri olmadığından ba‘zı harâb hânelerin bi’l-istimlâk hedmiy-
le turuk-ı mezkûre nukât-ı iltisâkiyesinin yeni hükûmet konağı pîşgâhında ve kal‘a meydanında cem‘i 
ve memleketin tezyîd-i terakkî zımnında bu yolda kırk elli bin guruşun sarfı lâbüd ve zarûrî olmağla 
Nâfi‘a Nezâret-i Celîlesi’ne vukû‘ bulan mürâca‘ât-ı âcizânem bir ihtiyâc-ı mahallîye müsteniddir.

Niğde Sancağı tahrîr-i emlâkı bundan yirmi beş sene mukaddem icrâ edilüp bu müddet zarfında 
ashâbının vefâtı ve min gayri resm 
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bey‘ u şirâ vukû‘u ve yeniden tarla küşâdı gibi avârız ve vukû‘ât sebebiyle emlâk ve arâzînin 
ahvâli tegayyür etmiş ve bir nâma mukayyed bir mülke birçok eşhâs vaz‘-ı yed etmekde bulun-
muş olup esâsen mu‘âmelât-ı tahrîriyenin tâ bidâyetinde kıymetlerin fâhiş takdîr olunması veya 
dönümlerin katlanması gibi sû-i isti‘mâlât karışdırılmış olmağla beraber bir çok emlâk ve arâzî 
dahi mektûm bırakıldığından ve ta‘âkub eden vukû‘âtın kısm-ı küllîsi zabt ve tescîl olunmadı-
ğından intizâm-ı kuyûd ve mu‘âmelâtı ızlâl ve tahsîl-i emvâle eşkâl eden bu hâlin devâmı gayr-i 
câ’iz ve bir ta‘dîl-i umûmînin icrâsı hakkındaki iş‘ârât-ı mesbûkamın sür‘at-i tervîci lüzûmu 
zâhir ve bârizdir.

Bulgardağı Ma‘den-i Hümâyûnu’ndan kat‘â istifâde edilmemekde olduğundan memleketin ve 
dolayısıyla devletin te’mîn-i menâfi‘i içün ba‘zı teşebbüsât icrâsı vücûb hâline gelmişdir.

Sâye-i umrân-vâye-i hazret-i pâdişâhîde Niğde ve Bor’da müceddeden inşâ olunmakda olan 
hükûmet konaklarının ikmâli kuvve-i karîbeye gelmiş ve bunların şân-ı âlî-i hükûmete lâyık bir 
tarzda tefrîşi lâzımeden olarak eski hükûmet konaklarından çıkarılan mefrûşâtın isti‘mâle sâlih 
bir ciheti kalmamış olmağla bunun içün de bir mikdâr tahsîsât muktezî olup buna dâ’ir evvel ve 
âhir tafsîlât i‘tâ olunmuşdur.

Ereğli ve Karapınar kazâları mu‘âmelât-ı umûmiyesinde şâyân-ı kayd ve tezkâr bir şey gö-
rülemeyüp fakat Ereğli nâ’ibi kâ’immakâm-ı kazâ aleyhinde ba‘zı harekât-ı ihtilâf-cûyânede 
bulunduğu ve bidâyet mahkemesi a‘zâsından Karabet Efendi makâsıd-ı gayr-i meşrû‘asının 
te’mîni arzusuyla devâm-ı ihtilâfa sebeb verdiği anlaşılmakla tarafeyne vesâyâ-yı lâzıme bi’l-
icrâ te’lîf-i beyn olunmuş ve artık ümîd-i menfa‘ati zü’l-pezîr olan mûmâ-ileyh Karabet Efendi 
dahi me’mûriyetinden isti‘fâ etmekle yerine müddet-i mütebâkiyesini ikmâl etmek üzre ikinci 
derecede hâ’iz-i ekseriyet bir diğeri ta‘yîn olunmuş olduğu gibi Karapınar Kâ’immakâmı Safvet 
Efendi aleyhinde me’mûrîn-i sâbıkası olan Akseki Kâ’immakâmlığı’nda olduğu vechile burada 
da şikâyât-ı muhtelife tevâlî etmeğe başladığından vezâ’if-i me’mûresiyle iştigâl ve hudûs-ı sudâ‘ 
ve şikâyâta meydan verecek harekât ve mu‘âmelâtdan ictinâb etmesi lüzûmu bir lisân-ı mü’essirle 
kendüsüne tenbîh kılınmışdır. Lâkin bu Safvet Efendi harekât ve mu‘âmelât-ı sâbıkasına nazaran 
öyle nesâyih ve vesâyâ ile tashîh-i ef‘âl edecek me’mûrînden olmayup İstanbul’da servetini zâyi‘ 
etmiş hasta ve âciz bir mahlûk ve mukaddemâ dahi hakkında şikâyet-i âcizânem mesbûkdur.

Ereğli kazâsında ba‘zı efrâd-ı müstebdele istihkâklarının verilmediğinden bahisle pek şekvâ 
etdiklerinden ve lede’t-tahkîk bunların ekserîsi tekâlîf-i emîriyeye medyûn oldukları cihetle 
yedlerindeki kuponları mahsûb edilemeyüp matlûbları da sinîn-i sâbıkaya â’id olarak nakden 
tesviyesi sinîn-i mezkûre emvâlinden tahsîlât vukû‘una vâbeste idüği anlaşıldığından vergü ve 
sâ’ireye kendülerinin ve müte‘allıkâtının borcu olanlarının kuponlarının mahsûbu ve olmayan-
larının ceste ceste istihkâklarının tesviyesi çâresinin taharrîsi zımnında mâl müdîrine vesâyâ îfâ 
edilmişdir.

Ereğli’den Karapınar’a doğru inşâsına başlanılan tarîkin inşâ’âtı matlûba muvâfık bir sûretde 
ise de sevk olunan amele işin cesâmetiyle mütenâsib olmadığından ta‘tîl-i ameliyâta kadar 
sevkiyâtın tezyîd ve sonbahar ameliyâtı içün de şimdiden tertîbât-ı mukteziye icrâsıyla işin ta‘kîb 
olunması kâ’immakâma tenbîh olundu.

Netice
Bu def‘a devr ve teftîş etdiğim mahallerdeki meşhûdât ve icrâ’ât-ı çâkerânem husûsât-ı 

mesrûdeden ibâret olup muvaffakiyât-ı seniyye-i mülûkânenin tevsî‘-i derecâtı emrinde hemen 
sarf-ı iktidâr olunmakda olduğu ve sâye-i âsâyiş-vâye-i mülûkânede vilâyetin her tarafında sıhhat 
ve râhat-ı umûmiye ber-karâr idüği muhât-ı ilm-i âlî buyuruldukda ol bâbda emr u fermân hazreti 
men-lehü’l-emrindir.

Fî 7 Rebî‘u’l-evvel sene [1]318 ve fî 21 Haziran sene [1]316
Konya Vâlîsi

Bende Mehmed Ferid
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C.  AS.  /  1148   -    [10] Ramazan 1204 – [24 Mayıs 1790]

AKSARAY SANCAĞI’NIN TEVCİHİ

Tolcu Muhafızı İlbasanlı Süleyman Paşazade Mahmud Bey’e başarılı hizmetlerinden dolayı Aksaray 
Sancağı’nın da Tolcu’da görevine devam etmek şartıyla tevcih edildiği.

3

Buyuruldu
Mirmirân-ı kirâmımdan hâlâ Tolcu muhâfazasında olup bu def‘a ber-vech-i arpalık Ak-

saray Sancağı tevcîh olunan İlbasanlı Süleyman Paşa-zâde Mahmud dâme ikbâlühûya hü-
küm ki;

Sen ki mirmirân-ı mûmâ-ileyhsin miyâne-i emsâl ve akrânında gayret ve hamiyyet ve 
kâr-âgâhı ve reviyyet ile ma‘rûf ve me’mûr olduğun hıdemât-ı Devlet-i Aliyyemi ber-vefk-i 
dilhâh te’diyeye sarf-ı liyâkat ile mevsûf olup bundan böyle dahi uğur-ı dîn ve Devlet-i 
Aliyyem’de hıdemât-ı ber-güzîde ibrâzına dâmen-dermiyân gayret edeceğin me’mûl-i 
zamîr-i inhâ müsmîr-i mülûkânem olmağla kemâ-kân muhâfaza-i mezkûrede ikâmet eyle-
men şartıyla avâtıf-ı aliyye-i pâdişâhem ve avârıf-ı behiyye-i hüsrevânemden bu def‘a ber-
vech-i arpalık Aksaray Sancağı sana tevcîh ve ihsân-ı hümâyûnum olmakdan nâşî te’kîd-i 
me’mûriyetini hâvî işbu emr-i şerîfüm ısdâr ve tevcîh hükm-i münîfime melfûfen ile irsâl 
olunmuşdur imdi keyfiyyet ma‘lûmun oldukda livâ-i mezkûra zabt u rabt-ı memleket ve 
himâyet ve sıyânet-i fukarâ-yı ra‘iyyet zımnında mütesellim nasb u ta‘yîn birle zabt ve 
sen kemâ-kân Tolcu muhâfazasında ikâmet edüp leyl ü nehâr muhâfaza ve muhâresesine 
ikdâm ve dikkat ve zuhûl ve gafletden mübâ‘adet ve ahâlî ve sekene ve me’mûrîn-i sâ’ire 
ile hüsn-i ahsen ve ülfet ve tarafından ve etbâ‘ın câniblerinden bir ferde zulm ve te‘addî 
vukû‘undan mücânebet birle ve’l-hâsıl muhâfızlığa müteferri‘ cemî‘ hâlâtı bu vechile îfâ ve 
icrâya nisâr-ı vüs‘ u dikkat ve hakkında derkâr olan teveccühât-ı pâdişâhânemin tezâyüdünü 
mûcib hâlât ve esbâbı istihsâle müsâra‘at ve hilâfından mücânebet eylemen bâbında.

Fi evâ’il-i N. sene 1204.

Buyuruldu
Bir sûreti Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup bu def‘a ber-vech-i arpalık Dukakin San-

cağı kemâ-kân ibkâ olunan Kahraman Paşa-zâde Abdurrahman Paşa dâmet-ma‘âliyehûya 
mukaddem olan me’mûriyyeti muktezâsı üzre amel ve hareket içün te’kîd-i me’muriyyeti 
hâvî iktizâsına göre.
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DH. ŞFR / 63 – 149   -   27 Cemaziyelahir 1334 [30 Nisan 1916]

İNGİLİZLER İÇİN GEREKLİ OLAN GARNİZON İHTİYACI

Kutülammare’de esir edilen İngiliz subay ve askerlerinin bir kısmı için gerekli olan garni-
zonların Konya’ya bağlı Şereflikoçhisar ile Aksaray kasabaları ve Konya merkezinde bulunan 
ve bilhassa Ermenilerden kalan köy ve kasabalardan istifade edilmesi ayrıca gerekli görülen 
köy ve kasabaların bu iş için tahliye edilmesi hususunda görevlendirilen Binbaşı İrfan Bey’e 
yardımcı olunmasına dair Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü’nden Konya 
Valiliği’ne çekilen şifreli telgraf.

3

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti

Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
(Şifre)

Konya Vilâyeti’ne
Avn-ı inâyet-i hakla Kûtü’l-ammâre’de esîr edilen İngiliz zâbitân ve efrâdından bir kıs-

mına muktezî garnizonların vilâyet dâhilindeki Şereflikoçhisar, Aksaray kasabalarıyla nefs-i 
Konya’da ihzârı ve bi’l-hâssa Ermenilerden kalmış köy ve kasabalardan istifâde edilmesi 
ve îcâb ederse münâsib köy ve kasabaların tahliyesi zımnında Beşinci Kolordu Ahz-ı Asker 
Riyâseti’yle teşrîk-i mesâ‘î edilmesi ve bu husûs içün Karargâh-ı Umûmî’den me’mûren gön-
derilen Binbaşı İrfan Bey’e teshîlat-ı lâzıme irâ’esi Başkumandanlık Vekâleti’nden bildirilmek-
le îcâbının icrâ ve inbâsı.

Fî 18 Nisan sene [1]332
Nâzır
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Y. PRK. TNF / 4 – 3   -   7 Safer 1311 [19 Ağustos 1893]

DEMİRYOLU YAPIM İHALESİ

Mersin, Tarsus, Adana Şimendüfer Kumpanyası adına müdürlerinin Maraş’dan Karaman 
Ereğlisi’ne ve Porsuk’dan Aksaray’a ve gerekirse Maraş ve Malatya’dan Harput’a kadar bir 
demiryolu yapımının şirketlerine ihale edilmesi için hazırladıkları teklifin İngiltere Sefareti 
Baştercümanı Sir Sandisyon’un Sultan Gazi Abdülhamid Han’a takdim ettiği.

3
Yıldız Saray-ı Hümâyûnu

Başkitâbet Dâ’iresi
Mersin, Tarsus, Adana Şimendüfer Kumpanyası müdîrlerinin Maraş’dan Karaman 

Ereğlisi’ne ve Porsuk’dan Aksaray’a ve lede’l-hâce Maraş ve Malatya’dan Harput’a kadar hat-
lar imtiyâzının i‘tâsı istid‘âsını hâvî İngiltere Sefâreti Baştercümânı Sir Sandisyon tarafından 
li-ecli’t-takdîm tevdî‘ edilen arîzaları.

Fî 7 Safer sene [1]311
Cumartesi
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Hâk-i pây-i şevket-ihtivâ-yı hazret-i şehen-şâhîlerine ma‘rûza-i kemterânemizdir.

Zîrde mümzâ Mersin, Tarsus, Adana Osmanlı Şimendüfer Kumpanyası müdîrân kul-
ları Alfred Parker, Gavit A. Cilgrist, Arvin Pres, J. D. Huitol mezkûr kumpanyanın nâm 
ve hesâbına icrâ-yı mu‘âmele ile Maraş’dan Karaman Ereğlisi’ne kadar bir şimendüfer 
hattıyla Porsuk’dan Aksaray’a ve lede’l-hâce Maraş ve Malatya’dan Harput’a kadar bir 
hattın imtiyâzını istihsâl zımnında Hükûmet-i Seniyye’lerine takdîmini tasavvur etdiği-
miz müsted‘ayâtı hâk-i pây-i şevket-ihtivâ-yı şehriyârîlerine arza cür’etle kesb-i iftihâr 
ederiz.

İstihsâli arzusunda bulunduğumuz imtiyâzın başluca şerâ’iti ber-vech-i âtî arza 
mücâseret kılınur.

1-İmtiyâz-ı mezkûrun esâsını teşkîl eden ukûd ve şerâ’it ale’l-ıtlâk Mersin-Tarsus-
Adana Şimendüfer Şirketi ahkâm ve şerâ’itine muvâfık olacakdır.

2-Kumpanya tarafından tevdî‘ olunacak kefâlet akçesi on bin lira-yı Osmânî’den ibâret 
bulunacakdır.

3-Müddet-i imtiyâziye doksan dokuz sene olacağı gibi Mersin-Adana hattının imtiyâz 
müddeti dahi diğerleriyle aynı zamânda hitâm bulacak sûretde tahdîd kılınacakdır.

4-İmtiyâz fermân-ı âlîsinin şeref-sudûru târîhinden i‘tibâren on sekiz ay zarfında kum-
panya kendüsüne ihsân buyurulan imtiyâzda münderic olacak başluca hattın mükemmel 
plan ve levâyihini Nâfi‘a Nezâret-i Celîlesi’ne takdîme mecbûr olacakdır.

5-Mezkûr planların takdîminden üç mâh sonra mezkûr planlar tasdîk ve îcâbı takdîrinde 
ta‘dîl olunacakdır.

6-Fermân-ı âlînin şeref-sudûru târîhinden i‘tibâren iki sene zarfında kumpanya hatt-ı 
cedîdin inşâsını te’mîn etmek üzre nizâmnâme-i dâhilîsi ahkâmınca icrâsı lâzım gelen 
ta‘dîlâtı Nâfi‘a Nezâret-i Celîlesi’ne arz ve beyân ve Hükûmet-i Seniyye’lerince dahi 
tasdîk etdireceği gibi inşâ’ât-ı mezkûreden nâşî îcâb eden yeni sermâyenin tamâmıyla 
kayd ve imzâ edildiğini ve sermâye-i mezkûre öşrü mikdârının te’diye olunduğunu isbât 
edecekdir.

7-Ameliyâtın icrâsı ve işletme hâline vaz‘ı husûsunca Maraş-Ereğli hattı Adana’nın 
şimdiki mevkifinden bede’ ve biri Maraş ve diğeri Ereğli üzerine mümtedd olmak ve 
beheri takrîben yüz yetmiş beş kilometro tûlünde bulunmak üzre iki hatta münkasim 
olacağı gibi yine mezkûr hatların beheri seksenden doksan kilometro tûlünde iki şu‘abâta 
taksîm olunacakdır.

8-Yeni nizâmnâme-i dâhilînin cânib-i Hükûmet-i Seniyye’den tasdîkini müte‘âkib 
icrâ-yı ameliyâta mübâşeret olunacakdır.

9-Adana’dan bede’ edüp seksenden doksan kilometro tûlünde olan ilk iki şu‘abâtın 
ameliyâtı nizâmnâme-i dâhilînin tasdîkinden i‘tibâren iki buçuk sene zarfında hitâm bu-
lacakdır.

10-Maraş-Ereğli hattının ameliyâtı nizâmnâme-i dâhilînin tasdîkinden i‘tibâren beş 
sene zarfında icrâ ve itmâm olunacakdır.

11-Porsuk-Aksaray şu‘be hattının keşfiyâtı Adana-Ereğli hattının ikmâli içün ta‘yîn 
olunan müddetden bir sene evvel Nâfi‘a Nezâret-i Celîlesi’nin nazar-ı tasvîbine arz ve 
takdîm olunacak ve hatt-ı mezkûr ameliyâtı Adana-Ereğli hattı ameliyâtını müte‘âkib bir 
buçuk sene sonra hitâm bulacakdır.
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12-Hükûmet-i Seniyye’leri imtiyâzı ihsân buyurulan hutût-ı cedîde içün kumpanyaya 
kilometro başına on sekiz bin iki yüz franklık bir te’mînât i‘tâ buyuracakdır.

13-Bâlâda zikr ve ta‘yîn olunan şu‘abâtın beheri ikmâl ve itmâm olundukça kabûl-i mu-
vakkat mu‘âmelesi ba‘de’l-icrâ işledilmeğe başlanacağı gibi kabûl-i muvakkat târîhinden 
i‘tibâren on sekiz bin iki yüz frank te’mînâta kesb-i istihkâk edecekdir.

14-Hattın Maraş’a kadar ikmâl ve itmâmından sonra kumpanya keşfiyât-ı fenniyenin 
şu‘abât-ı mezkûrenin inşâsına lüzûmunu isbât edeceği vechile yüzde beş nisbetinde bir 
vâridât ve yüzde 0,5 re’sü’l-mülk imhâsını te’mîn içün Maraş-Ereğli hattının aynı şe-
kil ve sûretinde olarak Hükûmet-i Seniyye kendüsüne te’mînât-ı kâfiye verdiği takdîrde 
kumpanya Maraş-Malatya ve Matalya-Harput şu‘abâtını inşâ etmeği ta‘ahhüd eyler. İşbu 
şu‘abâtın inşâsı içün lâzım gelen müddetler keşfiyât-ı kat‘iyeyi müte‘âkib Hükûmet-i 
Seniyye’leri ile kumpanya beyninde müttefikan ta‘yîn olunacakdır.

15-Kumpanya Adana-Maraş şu‘besinin ikmâl ve itmâmı içün ta‘yîn olunan müd-
detden iki sene evvel Maraş-Malatya şu‘besinin keşfiyât-ı mükemmelesini ve Maraş-
Malatya şu‘besinin ikmâl ve itmâmı içün mu‘ayyen olan târîhden iki sene evvel Malatya-
Harput şu‘besinin keşfiyât-ı mükemmelesini Hükûmet-i Seniyye’ye arz ve takdîm etmeği 
der‘uhde eder.

İcrâsı en müşkil ve binâ’en-aleyh Devlet-i Aliyye’lerince sarfiyât-ı azîmeyi müstel-
zem olacak olan hutût-ı mezkûre inşâ’âtının gerek ticâret ve gerek sevku’l-ceyş nokta-i 
nazarlarınca hâ’iz olduğu ehemmiyet-i cesîmeyi hâk-i pây-i şevket-ihtivâ-yı cenâb-ı 
mülûkânelerine kemâl-i tevâzu‘ ve ihtirâmât-ı kâmile ile arza mücâseret eyleriz.

Netice-i âmâl ve makâsıd-ı ma‘âlî-i merâsıd-ı cenâb-ı şehen-şâhîlerine tevfîk-i hareket 
etmek üzre altı seneden berü sarf-ı mesâ‘î eden kumpanyamızın şu ictihâd ve ikdâmâtının 
taraf-ı eşref-i hazret-i tâc-dârîlerinden lütfen ve tenezzülen rehîn-i takdîr buyurulacağı 
ümîd-i kavîsinde olduğumuz gibi memâlik-i mahrûsetü’l-mesâlik-i mülk-dârîlerinin 
refâh ve sa‘âdet ve ma‘mûriyyetini tezeyyüd ve tevessü‘üne hâdim olan teşebbüsât ve 
te’sîsât-ı nâfi‘a hakkında mebzûl buyurulan eltâf ve inâyât-ı cenâb-ı şehen-şâhîlerine em-
niyyet ve i‘timâd-ı tâmmımız ber-kemâl olduğu cihetle hemen Cenâb-ı Hak şevketlü kud-
retlü kemâl-i azametlü pâdişâh-ı âl-i Osmân ve şehen-şâh-ı mekârim-nişân Gazi Sultân 
Abdülhamid Hân efendimiz hazretlerini ilâ âhirü’d-deverân taht-ı âlî-baht-ı Saltanat-ı 
Seniyye’lerinde dâ’im ve ber-karâr ve sıhhat ve âfiyet-i şehen-şâhîlerini mahfûz ve her 
nev‘ âfât-ı kevniyyeden masûn buyursun. Amîn.
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Cevdet Belediye / 2011   -  10 Zilkade 1244 [14 Mayıs 1829]

İSTANBUL’A GÖNDERİLECEK KOYUNLAR

İstanbul ahalisinin et ihtiyacının karşılanması için her sene olduğu gibi bedeli karşılığında 
bu sene de yüz bin adet koyunun Cihanbeyli, Şeyhbızınlı, Ziveli, Mikailli, Geyikli, Atamanlı, 
Türkmenli ve Seyfanlı aşiretlerinden temin edilerek İstanbul’a gönderilmesi için Konya, Akşe-
hir, Aksaray sancakları mütesellimleri ile Cihanbeyli Aşireti Reisi Halil Beyzade Alişan Bey’e 
ve bu konu için görevlendirilen mübaşire yazılan emir.

3

Buyuruldu
Konya ve Akşehir ve Aksaray sancakları mütesellimleri zîde mecduhum ve Cihanbeyli Mîr 

Aşîreti Halil Beyzâde Alişan Bey ve zikri âtî ağnâmın serî‘an Dersa‘âdetüm’e sevk ve irsâline 
bu def‘a mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan zîde kadruhumâya hüküm:

Dâru’l-hilâfeti’l-aliyyem sekenesi me’kûlâtiyçün Cihanbeyli ve Şeyhbızınlı ve Ziveli ve 
Mikailli ve Geyikli ve Atamanlı ve Türkmanlı ve Seyfanlı nâm sekiz aded aşâyirden mîr-i 
mûmâ-ileyh ma‘rifeti ve Cihanbeyli muhtârları ta‘ahhüdleriyle beher sene Dersa‘âdetüm’e 
celbi mu‘tâd olan yüz bin re’s ağnâm ibtidâ-yı Haziran’dan bede’ ile takım takım ihrâc ve 
doğru Dersa‘âdetüm’e sevk olunageldiği âşikâr ise de Edirne ve havâlîsinde kışlak-nişîn olup 
ber-mu‘tâd Dersa‘âdetüm’e ağnâm sevkiyle me’lûf olan celebân tâ’ifesi kıllet-i zehâyir se-
bebiyle geçen sene mahallerinden müstevfî ağnâm mübâya‘a ve celb edememiş ve ellerin-
de bulunanları dahi Ramazân-ı Şerîf’de Dersa‘âdetüm’e sevk ve fürûht etmiş olduklarından 
bundan sonra Dersa‘âdetüm lâzımesi içün ağnâm Rumeli’nin sâ’ir mahallerinden tevârüd 
edecek ağnâma münhasır olmak mülâbesesiyle Âsitâne-i Sa‘âdetüm sekenesinin zarûret ve 
muzâyakadan vikâyeleri esbâbının istihsâli zımnında sâlifü’z-zikr sekiz aded aşîretden işbu 
sene-i mübârekeye mahsûb mîr-i mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle sevk olunacak yüz bin re’s ağnâm 
sinîn-i sâbıkaya kıyâs olunmayarak bir kadem akdem tamâmen sevk olunmak ve esnâ-yı râhdan 
mahâll-i uhrâya sapdırılmamak içün siz ki mütesellimler mûmâ-ileyhimsiz ma‘rifetiniz ve mîr-i 
aşîret ve muhtârları ve mübâşir-i mûmâ-ileyhim ma‘rifetiyle ağnâm ashâbı kavî küfelâya rabt 
olunup ağnâmın mikdârını mübeyyin tâcirbaşı tarafından yedlerine mühürlü tezkireler i‘tâsıyla 
takım takım yola ihrâc ve doğru Dersa‘âdetüm’e sevk ve irsâl olunmak bâbında size hitâben 
emr-i şerîfüm sudûrunu Dergâh-ı Mu‘allâm kapucıbaşılarından hâssam kassâbbaşı es-Seyyid 
el-Hâc Mustafa dâme mecduhû bâ-takrîr ifâde etmekle vech-i meşrûh üzre amel ve hareke-
te mübâderet eylemeniz fermânum olmağın rikâb-ı müstetâbumdan Dîvân-ı Hümâyûnum’dan 
işbu emr-i celîlü’l-kadrim ısdâr ve mübâşir-i mûmâ-ileyh ile tesyâr olunmuşdur imdi bu husûs 
ibâdullâha â’id vâcibü’l-i‘tinâ umûrdan olmağla âna göre ağnâm-ı mürettebe-i mezkûrenin 
bir re’si girüye kalmaksızın cümlesini vakt ü zamânıyla yola ihrâc ve esnâ-yı râhdan mahâll-i 
uhrâya sapdırmamalarıyçün ashâb-ı ağnâmı kavî küfelâya rabt ve koyunlarının mikdârını mü-
beyyin yedlerine tâcirbaşı cânibinden mühürlü tezkireler i‘tâsıyla takım takım Dersa‘âdetüm’e 
nakl ve tesyîri 



OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

125

esbâbının istihsâline kemâliyle sa‘y ü gayret eylemeniz irâde-i seniyyem muktezâsından idü-
ği ve bu emr-i ehemde kusûr ve rehâvet sonra hakkınızda mûcib-i mes’ûliyet ve nedâmet olacağı 
ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i muharrer amel ve harekete mübâderet ve hilâf-ı fermân vaz‘ı 
tecvîzden ziyâde ittikâ ve mübâ‘adet eyleyesiz ve sen ki mîr-i aşîret mûmâ-ileyhsin mazmûn-ı 
emr-i şerîfüm senin dahi meczûmun olarak zikr olunan aşîretden beher sene irsâli mu‘tâd olan 
ağnâm-ı mezkûreyi sâbıklarına kıyâs olunmayarak mütesellimler ve mübâşir-i mûmâ-ileyhim 
ma‘rifeti ve ikdâm ve ma‘rifetinle şürût-ı mezkûreye tatbîkan bir gün evvel Dersa‘âdetüm’e 
irsâl ederek icrâ-yı muktezâ-yı ta‘ahhüd ile ibrâz-ı hüsn-i hizmet ve sadâkata mezîd i‘tinâ ve 
dikkat ve hilâfı vaz‘ı tecvîzden be-gâyet ittikâ ve mübâ‘adet ve sen ki mübâşir-i mûmâ-ileyh 
muktezâ-yı me’mûriyetin üzre bu tarafdan serî‘an hareket ve ol cânibe varup tenfîz-i emr u 
irâde-i şâhânemle îfâ-yı lâzıme-i kâr-güzârî ve mübâşerete dâmen-dermiyân-ı gayret ve hilâfı 
vaz‘ı tecvîzden hazer ve mücânebet eylemen bâbında.

Fî evâ’il-i Za. sene [12]44
Bir sûreti:
Konya’dan Dersa‘âdetüm’e gelince esnâ-yı râhda vâki‘ hükkâm ve voyvodagân ve a‘yân ve 

sâ’ir aşîret-i mezkûreden müretteb olup takım takım Dersa‘âdetüm’e irsâl olunacak yüz bin re’s 
ağnâmın esnâ-yı râhda bir re’sinin Bursa ve İzmir ve mahâll-i uhrâya sapdırılmayarak doğru 
Dersa‘âdetüm’e sevk ve tesyîr olunması bâbında emr-i âlî sudûrunu kassâbbaşı-i mûmâ-ileyh 
bâ-takrîr ifâde etmekle ağnâm-ı mezkûrenin kazâ be-kazâ birbirlerine irsâllerine mübâderetle 
Bursa ve İzmir ve mahâll-i uhrâya mürûr olunmaması esbâbının istihsâline dikkat olunmasiy-
çün iktizâsına göre.
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DH. İ. UM / 98-1 - 1-74   -   20 Rebiulevvel 1334 [26 Ocak 1916]

ZAHİRE İHRACI

Niğde, Yahyalı, Bor, Avanos ve Arabsun kazalarıyla Melegübi köyü ile civarında bulunan 
beş köyde üretilen zahirenin ancak buraların ahalisine kifayet ettiğinden başka kazalara ihracı-
nın yasaklandığı; Aksaray’da ise sadece kuru sebze ve aydınlatmada kullanılan yağın ihracının 
yasaklanması bunun haricinde kalan zirai ürünlerin ihracında bir beis olmadığının Komisyon-ı 
Mahsus’dan Dahiliye Nezareti’ne bildirildiği.

3

Komisyon-ı Mahsûs’un 29 Kânûn-ı Evvel sene [1]331 târîhli karâr sûretidir.
Livânın hâsılât-ı umûmiye ve ekmeklik ve yemeklik olarak ihtiyâcât-ı hakîkiyyesi mikdârı 

tahakkuk etdirilerek hâsılât-ı umûmiye ihtiyâcât-ı mahalliyeye ancak kifâyet edebilecek de-
recede ise men‘-i ihracâta emir verilmek üzre netice-i tedkîkâtın muvazzahan iş‘ârına dâ’ir 
olan Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’nin 3 Kânûn-ı Evvel sene [1]331 târîhli telgrafnâmesiyle 
bu bâbda mülhakâtdan cevâben alınan telgrafnâme ve tahrîrât ve merkez içün devâ’ir-i 
â’idelerinden alınan ma‘lûmât birleşdirilerek mütâla‘a ve tedkîk edildi.

Niğde kazâsının sene-i hâliyede buğday, çavdar katıklı olarak mahsûlât-ı umûmiyesi on 
altı milyon yedi yüz doksan dokuz bin küsür kilodan ve nüfûs-ı umûmiyesi bulunan seksen 
bin küsür neferden elli bininin el-yevm kasaba ve kurâda mevcûd olmasına nazaran beher 
nefer içün yemeklik olmak üzre yevmiyye bir kilo hesâbıyla bir sene zarfında sarf ve istihlâk 
edecekleri zehâ’ir mecmû‘u da on sekiz milyon kiloya bâliğ olacağı bi’l-hesâb anlaşılması-
na binâ’en ihtiyâc-ı mahalliyeden noksân olan zehâ’irin men‘-i ihrâcına ve fakat Niğde’ye 
mülhak Yahyalu nâhiyesiyle Bereketli ve Maden karyeleriyle bu karyelere civâr ve kurbiy-
yeti bulunan kurâ ahâlîsinin ihtiyâclarından fazla olan zahîrelerini Niğde pazarına götürmek 
müte‘âmil olmaması sebebiyle kurâ-yı mezkûrenin memnû‘iyyet-i vâkı‘adan istisnâsına ve 
Bor kazâsı hâsılât-ı umûmiyesi dokuz buçuk milyon kiloya bâliğ ve nüfûs-ı umûmîsi de yirmi 
beş bin beş yüz neferden ibâret olduğu ve nüfûsun mevcûduna ve kazânın Sivas ve Kayseri 
tarîki üzerinde bulunması hasebiyle âmed ve şüd eden yolcuların kesretine nazaran hâsılât-ı 
umûmiyeden altı buçuk milyon kilo hubûbâtın yemeklik ve bir milyon seksen bin kilosunun 
tohumluk içün sarf edileceği ve şimdiye kadar da sekiz yüz doksan bin kilo râddesinde ihrâcât 
vukû‘ bulduğu cihetle kazâda mevcûd ve mütebâkî hubûbâtın hasâd mevsimine kadar an-
cak mahallî ihtiyâcâtının te’mînine kâfî geleceği ve Nevşehir kazâsının nüfûs-ı mevcûde ve 
zer‘iyyât-ı vâkı‘a ve âtiyesi nazar-ı dikkate alınarak yapılan hesâbla ihtiyâc-ı mahallî on beş 
milyon küsûr kiloya bâliğ olmakda ve hâsılât-ı sâfiyesi de on milyon kilo yekûn teşkîl etmek-
de olup Melegübi ile civârı beş altı karye ahâlîsinin ihtiyâclarından fazla olan mahsûlâtlarını 
öteden beri civâr iskele ve mütecâvir kazâlara naklen satmakda bulunduklarından mezkûr kurâ 
müstesnâ bulunmak üzre hâsılâtdan hâric tutulduğu kasabalarda kazâ-i mezkûrca yemeklik 
ve tohumluk içün üç buçuk milyona yakîn buğday ve iki milyon küsür kilogram arpanın Ak-
saray, Avanos, Arabsun gibi civâr kazâlara merbût ve Nevşehir pazarına yakîn kurâdan celb 
olunarak te’mîn-i ihtiyâc edilmekde bulunduğundan hâl ve vaktin zehâ’ir ihrâcına müsâ‘id 
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bulunmadığı Ürgüb kazâsı mahsûlât-ı umûmiyesi doksan altı bin sekiz yüz kileden ibâret ve 
nüfûs-ı umûmiye i‘tibâriyle ihtiyâcât-ı mahalliye iki yüz on altı bin sekiz yüz yirmi dört kile 
râddesinde olmasından dolayı mahsûlât-ı dâhiliyeden ihrâcâtda bulunmak ihtimâli olmadığı 
ve yalnız Avanos ve sâ’ir civâr kazâlardan ihrâcât men‘ edilmediği takdîrde Ürgüb kazâsına 
külliyetlü zehâ’ir idhâl edilerek bundan ihtiyâc-ı mahallî te’mîn edilmekle beraber tüccârân 
ma‘rifetiyle iskelelere de sevkiyâtda da bulunmak ihtimâli bulunduğu Ulukışla kazâsının 
dört milyon dokuz yüz yirmi yedi bin beş yüz kilodan ibâret olan mahsûlât-ı umûmiyesinden 
altı yüz bin kilosu tohumluk ve beş yüz bin kilosu hayvân yemi ve üç yüz seksen iki bin yedi 
yüz elli kilosu da ahâlînin dokuz aylık ekmeklik ve bulgurluk ve sâ’iresine ancak kifâyet 
edeceği mahallerinin iş‘ârıyla tedkîkât-ı vâkı‘a neticesinden anlaşılmasına binâ’en Nevşehir 
kazâsının Melegübi ve civârı beş karye ve Niğde’nin Yahyalu nâhiyesiyle Bereketli, Maden 
ve bu karyelere yakîn ve civâr bulunan kurâ mahsûlâtı hâric kalmak üzre Niğde, Nevşe-
hir, Bor, Ulukışla kazâlarından zehâ’ir ihrâcâtının men‘i tensîb olunmuş ve Ürgüb kazâsı 
mahsûlâtından esâsen ihrâcât imkânı olmadığı cihetle bu kazâya hâricden gelecek zehâ’irden 
kendi ihtiyâcları te’mîn olundukdan sonra fazla kalacak zehâ’irin ve ânifü’z-zikr Yahyalu 
nâhiyesiyle Bereketli, Maden karyeleri ve bu karyelere en ziyâde yakîn olan kurâ ile Mele-
gübi ve civârında bulunan beş karye ahâlîsinin ihtiyâclarından fazla olan zahîrelerini hârice 
çıkarılmakda şimdilik bir be’is görülememiş, Arabsun kazâsı mahsûlât-ı umûmiyesinden ma-
hallinin tohumluk ve yemekliğinden fazla kalan altmış bin üç yüz kile râddesindeki hâsılâtın 
ahâlî-i zurrâ‘ın ihtiyâcât-ı sâ’ireleri içün civâr olan Nevşehir, Ürgüb kazâlarında satmakda 
ve Aksaray kazâsı mahsûlât-ı esâsiyesinden olan hınta ve şa‘îr ve çavdarla yağın mahallinin 
ihtiyâcından fazla bulunduğundan pazar ve kurâda fürûht olunmakda bulunan zehâ’ir ve yağ 
ihrâcâtının men‘ine mahal olmadığı ve yalnız Aksaray kazâsında kuru sebze ile tenvîrâtda 
kullanılacak olan iç yağı ve ızgın ve zeğrek mahsûlâtının ihtiyâca gayr-i kâfî bulunmasına 
mebnî bunların men‘-i ihrâcı lüzûmu mahallerinin iş‘ârından nümâyân olmuş ve merkez-i 
livâ ile mülhakât-ı sâ’ire halkının gazyağına olan ihtiyâcı kısmen tenvîrâtda isti‘mâl olu-
nan mahsûlât-ı mezkûreden tehvîn ve te’mîn olunduğu derkâr ve şu hâlde kuru sebze ile 
tenvîrâta mahsûs ânifü’l-beyân mahsûlâtın ancak ihtiyâc-ı livâya kifâyet edebileceği bedîdâr 
bulunmasına nazaran mahsûlât-ı mezkûrenin yalnız hâric-i livâya çıkarılmaması münâsib 
olduğundan kazâ-i mezkûrun buğday ve arpa ve çavdar ve yağ mahsûlâtıyla Arabsun kazâsı 
mahsûlâtının men‘-i ihrâclarına mahal görülememiş olduğunun ve Aksaray kazâsından yal-
nız kuru sebze ile tenvîrâtda isti‘mâl olunan mahsûlâtın men‘-i ihrâcları husûsuna müsâ‘ade 
buyurulmasının cevâben nezâret-i müşârun-ileyhâya arz ve Arabsun, Aksaray kazâlarına da 
cevâben inbâsı tezekkür kılındı.







OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

132

DH. İ. UM / E-26 – 58   -   13 Rebiulevvel 1335 [7 Ocak 1917]

İZMİR’E GÖNDERİLMESİ GEREKEN ZAHİRE

İzmir’de zahire kıtlığı nedeniyle Konya Vilayeti’nden İzmir’e haftada on yedi vagon zahire 
gönderilmesi kararlaştırılmış ise de bu miktarın yeterli olmadığından yirmi üç vagona çıkartıl-
masının İaşe-i Umumiye Merkez Heyeti tarafından Dahiliye Nezareti’ne telgrafla bildirildiği. 
Konya Vilayeti’nden İzmir’e gönderilecek zahirenin günlük beş yüz çuval olması aksi taktirde 
ahalinin açlığa maruz kalacağına dair İzmir Valisi Rahmi’nin Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği 
telgraf.

3

İ‘âşe-i Umûmiye Merkez Hey’eti
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

Devletlü efendim hazretleri;
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyet-i Aliyyesi’nden muharrer 18 Kânûn-ı Evvel sene 

[1]332 târîhli ve 9001/63 numarolu tezkire-i devletleri cevâbıdır. İzmir’deki zahîre buhrânının 
son günlerde kesb-i şiddet eylediği anlaşılması üzerine İzmir’e muntazaman haftada on yedi 
vagon zahîre gönderilmesi lüzûmu Konya Vilâyet-i Aliyyesi’ne teblîğ ve ahîran bu mikdâr 
yirmi üç vagona iblâğ edilmiş olmağla arz-ı ma‘lûmât olunur ol bâbda emr u fermân hazreti 
men-lehü’l-emrindir.

Fî 10 Rebî‘u’l-evvel sene 1335 ve fî 22 Kânûn-ı Evvel sene [1]332
İ‘âşe-i Umûmiye Merkez Hey’eti re’îsi nâmına

Alizâde Hasan Tahsin

Telgraf
Muhrec: İzmir
Pek müsta‘celdir.

Dâhiliye Nezâreti’ne
Konya Vilâyeti’nden verilmesi mev‘ûd zahîreden yevmî iki vagonun Akşehir’den ve Sa-

rayönü İstasyonu’ndan verileceği bi’l-muhâbere vilâyet-i müşârun-ileyhâdan bildirilmekle 
bu bâbdaki lütf ve inâyetlerine arz-ı teşekkür ederim. Ancak va‘d-ı devletleri mûcebince bize 
günde beş yüz çuval zahîre verileceğinden ve bu kadar zahîre gelmedikçe İzmir’in dâ’imâ aç-
lığa ma‘rûz kalması muhakkak olduğundan irsâlâtın bu mikdâra iblâğının vilâyet-i müşârun-
ileyhâya ve bunların yollarda kalmayup muntazaman Karahisar’a te’mîn-i sevki lüzûmunun 
Haydarpaşa Hat Komiserliği’ne lütfen telgrafla emr ve teblîğiyle ta‘kîb-i keyfiyet içün buraya 
da ma‘lûmât i‘tâsına müsâ‘adeleri ehemmiyetle recâ olunur.

Vâlî Rahmi
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C. AS  /  17286   -   26 Zilkade 1157 – 31 Aralık 1744

İSTANBUL’A GÖNDERİLEN GÜHERÇİLE BEDELİNİN ÖDENMESİ

Aksaray sancağında bulunan esnafın elli altı ve elli yedi senelerine mahsuben göndermekle 
mükellef oldukları güherçileden gönderilen miktarının İstanbul’a ulaştığı bedel ve nakliye üc-
retlerinden bir kısmının gönderildiği; kalan güherçilenin de gönderilmeye devam edilip bede-
linin Niğde Muhassıllığı’ndan ödenmesine dair emir.

3

Fî 25 Za. sene [11]57
Derkenâr olunmuşdur.
Fî 8 C. sene [11]58

Niğde Muhassılına
Muhavvel-i uhde-i sa‘âdetleri olan Niğde Muhassıllığı’na tâbi‘ Aksaray Sancağı’ndan mü-

retteb güherçilenin geçen elli altı senesi bakâyâsıyla işbu elli yedi senesine mahsûben esnâfının 
müte‘ahhid oldukları on bir bin kıyye güherçilenin bu def‘a yedi bin yüz otuz yedi kıyye-
si irsâl ve isrâ ve beher kıyyesi dörder guruş otuz paradan lâzım gelen bahâsına mahsûben 
mukaddemâ otuz bin dört yüz seksen bir guruş i‘tâ olunmuş ve yüz seksener kıyye olmak üzre 
beher kantârına yüzer guruş ücret-i nakliyesi dahi peyderpey edâ olunmakda bulunmuş olduğu 
ve bahâ ve nakliyesinin bi’t-te’diye güherçile-i mürettebe kusûrunun dahi bundan böyle irsâl 
kılınacağı ifâdesine dâ’ir Niğde Meclisi’nden vârid olan mazbata me’âli ma‘lûm-ı muhibbî ol-
muş güherçile-i mersûle-i mezbûre tamâmen bi’l-vürûd hîn-i tasfiyede zuhûr eden kesr-i kâl ve 
telefâtı tenzîl ve ber-mûceb-i nizâm müsâ‘adesi zam olundukda altı bin üç yüz on kıyye kalmış 
ve bu makûle müretteb güherçile ba‘de’t-tasfiye müsâ‘adesi zam olunarak her ne mikdâra bâliğ 
olur ise ana göre bahâ ve ücret-i nakliyesinin i‘tâsı nizâmı iktizâsından bulunmuş ve me’âl-i 
mazbataya nazaran şimdiye kadar esnâf ve nâkillere hayli akçe verilmiş olduğundan bu def‘a 
gönderilmiş olan güherçile bahâ ve nakliyesinin hesâbı bi’r-rü’ye bundan böyle gönderilecek 
güherçilenin bu tarafdan kemmiyeti tahrîr ve beyân olununcaya kadar esnâf ve nâkillerine bir 
akçe verilmemesi lâzım geleceği hazîne nâzırı devletlü paşa hazretleri cânibinden i‘lâm olun-
muş ve güherçile-i mersûle-i mezbûrenin mikdâr-ı bahâ ve nakliyesini mübeyyin bir kıt‘a def-
teri bi’t-takdîm leffen tesyîr kılınmış olmağla sâlifü’z-zikr güherçilenin hesâbı rü’yet ve verilen 
ale’l-hesâbı fürû-nihâde olunarak kusûr-ı bahâ ve ücret-i nakliyesi olan üç bin on dört buçuk 
guruş on akçenin mâl-ı muhassıllıkdan bi’l-vürûd hazînece îcâbı icrâ olunmak üzre mikdâr ve 
kemmiyetinin bâ-mazbata iş‘ârına ve bundan sonra irsâl kılınacak güherçilenin kemmiyyeti 
bu tarafdan inhâ olunmadıkça mâl-ı muhassıllıkdan bahâ ve nakliye verilmemesi husûslarına 
himmet buyurmaları siyâkında nemîka-i muhibbî tahrîr ve tesyîr kılındı.

Yazılmışdır.
Fî 26 Za. sene [11]57
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İrade-Adliye ve Mezahib / 86   -  25 Cemaziyelahir 1325 [05 Ağustos 1907]

RUM KİLİSESİNİN YENİDEN İNŞASI

Konya’nın Aksaray kasabasındaki harabe halindeki Rum Kilisesi’nin aslına uygun olarak 
yeniden inşasına izin verildiği.

3
Bâb-ı Âlî

Dâ’ire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn

793
Atûfetlü efendim hazretleri;
Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Aliyyesi Vekâleti’nin Şûrâ-yı Devlet’e muhavvel tezkiresi üze-

rine Mülkiye Dâ’iresi’nden tanzîm ve melfûfâtıyla arz ve takdîm kılınan mazbatada gösterildiği 
üzre Konya Vilâyeti’nde Aksaray kasabasındaki Rum kilisesinin müceddeden inşâsına ruhsat 
i‘tâsı mahallince istid‘â olunmasına ve mezkûr kilisenin mâ’il-i inhidâm olmasından dolayı 
hedm olunarak arsası üzerinde on iki metro tûlünde ve on bir metro arzında ve sakfına kadar 
altı metro seksen santimetro irtifâ‘ında kârgîr olarak inşâ ve sarfı iktizâ eden on beş bin üç yüz 
yetmiş sekiz guruşun i‘âneten tesviye ve îfâ kılınacağı ve mezkûr kasabada Rum cemâ‘atine 
mensûb iki yüzü mütecâviz nüfûs mevcûd olup sâlifü’z-zikr kilisenin yeniden inşâsında mahzûr 
olmadığı ve arsasının arâzî-i memlûkeden bulunduğu anlaşılmasına mebnî o vechile inşâsı zım-
nında kuyûd-ı lâzıme ve mu‘tâdenin derciyle ruhsatı hâvî emr-i âlî ısdârı husûsunun Dîvân-ı 
Hümâyûn Kalemi’ne havâlesi ve nezâret-i müşârun-ileyhâya ma‘lûmât i‘tâsı hakkında irâde-i 
seniyye-i hazret-i pâdişâhî ne vechile şeref-müte‘allık buyurulur ise mantûk-ı âlîsi infâz oluna-
cağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

Fî 24 Cemâziye’l-âhir sene [1]327, fî 29 Haziran sene [1]325.
Sadrazam Hüseyin Hilmi

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir;
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla beraber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i 

sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî şeref-sudûr 
buyurulmuş olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 25 Cemâziye’l-âhir sene [1]327 ve fî 30 Haziran sene [1]325.
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî

Bende Halid Ziya
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Guruş

594 arşun dîvâr, fî 12 guruşdan 1188

5940

7128

Üstâdiyesi 1000

Ağaç ve sâ’ire 7250

Yekûn 15378

Yalnız on beş bin üç yüz yetmiş sekiz guruşdur.
Bâlâda muharrer olduğu vechile inşâât masârıfı keşfi bâliğ olmuşdur.
Müceddeden inşâ kılınacak Rum Kilisesi’nin resmi.
Fî 21 Mart sene [1]324.
Belediye kalfası.

Müceddeden inşâ olunacak Rum Kilisesi arsasının harîtası sene minhü.
Belediye kalfası

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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ML. MSF / 5230   -   29 Zilkade 1259 [22 Aralık 1843]
POSTAHANELERİN MASRAFLARI

Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Ürgüb, Arabsun, Anduğı, Bor, Çamardı, Aksaray, Şücaüddin, Yahyalı ve bağlı 
yerlerde bulunan postahanelerin memur, hayvan ve diğer masraflarının Niğde Meclisi tarafından muhasebesi-
nin görülerek yapılan tahsilattan karşılanıp muvazene cetvelinin hazırlanarak Sadaret’e takdim edildiği.

3
Livâ-i Niğde
Kazâ-i Niğde
Livâ-i mezbûr kâ’immakâmı Hacı 

Hasan Ağa ma‘âşı
7200 guruş

Ma‘âş-ı nâzır-ı defter Hacı Osman 
Efendi

250 guruş

Ma‘âş-ı mukayyid-i nüfûs 
Mehmed Efendi

75 guruş

Masârıfât-ı hazîne miktârı
Masârıfât-ı mezkûr Konya sandığına mersûl hazînenin masârıfı olmağla şerh verildi.

Guruş
Hazîneye vaz‘ olunan tobra, 16 aded, beheri fî 2,5 guruş 40

Hazîne-bend olunan urgan 48 aded, beheri fî 2 guruş 96
Akçe vaz‘ olunan kîse içün bez, 2 top, beheri fî 11 22
Hazîne-bend eden zimmîye ücret 8 yük, beheri fî 5 40

Hazîne vaz‘ olunan keçe 1 aded, beheri fî 11 11
Hazîne zabt olunmakla bahâ-i kınnâb 3

Hazîne hamûlesine ve kirâcıya bârgîr 10 aded, beheri fî 80, 44 sâ‘at, beheri fî 2 800
1012

Postahâne masârıfâtı
Guruş

Ma‘âş-ı müdîr-i postahâne Halil Ağa, 20 eyyâm, beheri fî 250, 10 eyyâm 
beheri fî 200 233

Ma‘âş-ı sürüciyân Mustafa ve Emin 2 nefer, beheri fî 60 120
Bahâ-i şa‘îr, 600 kıyye fî 10 para 150

Bahâ-i saman, 600 kıyye, fî 5 para yirmi günde altı bârgîr ve on günde üç 
bârgîrdir 75

Bahâ-i na‘l kesim, 6,5 aded, beheri fî 7 45,5
Bahâ-i palan 1 aded, 18 guruş, zahme 2 aded, beheri fî 3, 6 guruş 24

Bahâ-i revgan-ı bezîr 4 kıyye, beheri fî 3 12
Îcâr-ı postahâne 15

674,5
Yekûn: 9211,5 guruş.

Kazâ-i Nevşehri
Ma‘âş-ı mukayyid-i nüfûs İbrahim Efendi

75 guruş

Der‘aliyye Postahânesi Masârıfâtı:
Guruş

Ma‘âş-ı müdîr-i postahâne Süleyman Bey 100
Ma‘âş-ı sürüciyân Halil ve Musa ve Ömer ve Ahmed ve Hâfızoğlu Mehmed 5 

nefer, beheri fî 80 guruş 400

Ma‘âş-ı seyis Ahmed 40
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Bahâ-i şa‘îr 1560 kıyye, fî 10 para 390
Bahâ-i saman 1560 kıyye, fî 5 para 195

Bahâ-i na‘l kesim13 aded, fî beheri 7 guruş 91
Bahâ-i tobra 4 aded, beheri fî 3,5, 14 guruş ve revgan-ı bezîr 4 kıyye, beheri fî 

3, 12 guruş 26

Bahâ-i urgan 2 aded, beheri fî 2, 4 guruş dizgin 1 aded, 5,5 guruş 9,5
Bahâ-i palan 1 aded, 23 guruş, semer ve eğer ta‘mîrine 25 guruş 48

Bahâ-i çul 2 aded, beheri fî 9, 18 guruş, kolan 2 aded, beheri fî 2,5, 5 guruş 23
Îcâr-ı postahâne 16

1338,5
İzmir Postahânesi Masârıfâtı

Guruş

Ma‘âş-ı müdîr-i postahâne Süleyman Bey 80

Ma‘âş-ı sürüciyân Ali ve Ahmed ve Eyüb 3 nefer, beheri fî 80 guruş 240

Ma‘âş-ı seyis Salim 40

Bahâ-i şa‘îr 960 kıyye, fî 10 para 240

Bahâ-i saman fî 960 kıyye fî 5 para 120

Bahâ-i na‘l kesim 10 aded, beheri fî 7 guruş 70

Bahâ-i bezîr 4 kıyye, beheri fî 3, 12 guruş, yular 3 aded, beheri fî 2 guruş, 6 guruş 18

Bahâ-i tobra 6 aded, beheri fî 3,5, 21 guruş, başlık 1 aded, 8 guruş 29

Bahâ-i palan 1 aded, 15 guruş, semer ve eğer ta‘mîrine 16 guruş 31

Bahâ-i çul 3 aded, beheri 6 guruş, 18 guruş, köstek 6 aded, beheri 3, 18 guruş 36

Bahâ-i mum 1 kıyye, 5 guruş, kürek 2 aded, beheri fî 2,5, 5 guruş 10

Bahâ-i urgan 4 aded, beheri fî 2, 8 guruş, gebre 1 deste 5,5 guruş 13,5

Bahâ-i revgan-ı zeyt 1 kıyye, 8 guruş, katran 2 kıyye beheri 3, 6 guruş 14

Îcâr-ı postahâne ve samanhâne 20

961,5

Melegübi karyesi postahânesi masârıfâtı
Guruş

Ma‘âş-ı sürüciyân Halil ve Musa, 2 nefer, beheri fî 60 guruş 120
Bahâ-i şa‘îr, 600 kıyye, fî 10 para Niğde postahânesinde zikr olunduğu misillü 150

Bahâ-i saman, 600 kıyye, fî 5 para 75
Bahâ-i na‘l kesim 7,5 aded, beheri fî 7 guruş 52,5

Bahâ-i palan 2 aded, beheri fî 18 36
Bahâ-i revgan-ı bezîr, 4 kıyye, beheri fî 3 guruş 12

Îcâr-ı postahâne 15
460,5

Cem‘an yekûn: 2835,5 guruş.
Kazâ-i Ürgüb

Ma‘âş-ı mukayyid-i nüfûs Hâfız Mehmed Efendi
75 guruş

Yekûn: -
Kazâ-i Bor ma‘a Kapı:-
Yekûn: -

Kazâ-i Çamardı: -
Yekûn: -

Kazâ-i Anduğı
Ma‘âş-ı mukayyid-i nüfûs Hüseyin Efendi

50 guruş
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Postahâne masârıfâtı
Guruş

Ma‘âş-ı sürüciyân Hüseyin ve Abdullah, 2 nefer, beheri fî 60 guruş 120

Bahâ-i şa‘îr, 600 kıyye, fî 10 para 150
Bahâ-i saman, 600 kıyye, fî 5 para bu dahi Niğde postahânesinde şerh verildiği 

vechile 75

Bahâ-i na‘l kesim 7 aded, beheri fî 7 guruş 49

Bahâ-i palan 2 aded, beheri fî 18 guruş 36

Bahâ-i revgan-ı bezîr, 4 kıyye, beheri fî 3 guruş 12

Îcâr-ı postahâne 15

457

Yekûn: 507 guruş.

Kazâ-i Aksaray
Ma‘âş-ı nâzır-ı defter İsmail Efendi

100 guruş
Ma‘âş-ı mukayyid-i nüfûs Abdi Efendi

60 guruş
Yekûn: 160 guruş.

Kazâ-i Arabsun
Ma‘âş-ı mukayyid-i nüfûs Mehmed Alim Efendi

80 guruş
Ma‘âş-ı kâtib-i jurnal Hasan Efendi

80 guruş
Yekûn: 160 guruş.

Kazâ-i Şücaüddin
Ma‘âş-ı mukayyid-i nüfûs Süleyman Efendi

15 guruş

Postahâne masârıfâtı
Guruş

Ma‘âş-ı müdîr-i postahâne Hüseyin Ağa 100

Ma‘âş-ı sürüciyân Ali ve Mehmed ve Osman ve Ahmed 4 nefer, beheri fî 70 guruş 280

Bahâ-i şa‘îr 840 kıyye, fî 10 para, Ulukışla 210

Bahâ-i saman 840 kıyye fî 5 para 105

Bahâ-i şa‘îr 720 kıyye, fî 12 para, Çiftehan’da 216

Bahâ-i saman 720 kıyye, fî 5 para 90

Bahâ-i na‘l kesim 15 aded, beheri fî 7 105

Bahâ-i palan 1 aded, 25 guruş, yular 7 aded, beheri fî 2, 14 guruş 39
Bahâ-i belleme 2 aded, beheri fî 13,5, 27 guruş, tobra 3 aded, beheri fî 3,5, 10,5 

guruş 37,5

1182,5

Yekûn: 1197,5 guruş.

Kazâ-i Yahyalı
Ma‘âş-ı mukayyid-i nüfûs Ahmed Efendi

10 guruş
Yekûn: 10 guruş.

Kazâ-i Kırşehri
Ma‘âş-ı kâtib-i jurnal Hacı Ahmed Efendi

40 guruş
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Postahâne masârıfâtı
Guruş

Ma‘âş-ı müdîr-i postahâne Mehmed Ağa 100

Ma‘âş-ı sürüciyân Ali ve Mehmed ve İbrahim 3 nefer, beheri fî 80 guruş 240

Bahâ-i şa‘îr 1440 kıyye, fî 10 para 360

Bahâ-i saman 1440 kıyye fî 5 para 180

Bahâ-i na‘l kesim 14 aded, beheri fî 7 98

Bahâ-i belleme 2 aded, beheri 13, 26 guruş, yular 5 aded, beheri fî 2, 10 guruş 36

Bahâ-i tobra 8 aded, beheri fî 3,5, 28 guruş, urgan 2 aded, beheri fî 3, 6 guruş 34

Bahâ-i köstek 5 aded, beheri fî 2, 10 guruş, pâybend 5 aded, beheri 3, 15 guruş 25
Bahâ-i revgan-ı bezîr 4 kıyye, beheri 3, 12 guruş, mu‘âlece içün revgan-ı zeyt 2 

kıyye, beheri fî 8, 4 guruş, katran 1 kıyye, 3 guruş 19
Bahâ-i ta‘mîr-i semer 10 guruş, ta‘mîr-i eğer 11 guruş, çul 3 aded, beheri fî 7, 21 

guruş 42

1134

Yekûn: 1174 guruş.
Cem‘an yekûn: 15330,5 guruş.

Bâlâda murakkamü’l-mikdâr masârıfâta mukâbil mahsûbu lâzım gelen âtiyü’z-zikr vâridâtın 
mikdârı.

Kazâ-i Nevşehir
Tahsîlât-ı an bakâyâ-ı mâl-ı vergü vâcib sene [12]58: 15330,5 guruş.
Fî 11 M. sene [12]60.
Cem‘an yekûn: 15330,5

el-Mîzân
Guruş

Ber-mûceb-i bâlâ masârıfât 15330,5
Ber-mûceb-i bâlâ vâridât 15330,5

00000

İşbu defter nâtık olduğu üzre elli dokuz senesi şehr-i Kânûn-ı Sânî’ye mahsûben ma‘âş-ı 
me’mûrîn ve postahâneler masârıfâtı ve masârıfât-ı müteferrika ve masârıfât-ı murakkamanın 
muhâsebesi meclisce yegân yegân bi’r-rü’ye on beş bin üç yüz otuz buçuk guruşa bâliğ olarak 
meblağ-ı mezbûr bâlâda muharrerü’l-esâmî kazânın elli sekiz senesi vergüleri bakâyâsı mâlı 
tahsîlâtından tesviye ve i‘tâ olunmuş olmağla ol vechile mahsûbunun icrâsı bâbında ve her 
hâlde emr ve irâde hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 23 M. sene [12]60
Evâhir-i Kânûn-ı Sânî.
Bende vücûh (…), bende vücûh Ebubekir, bende vücûh (…), bende vücûh (…), bende vücûh 

es-Seyyid Mustafa, bende Müftü es-Seyyid Ahmed, bende Nâ’ib es-Seyyid Mehmed Hulusi, 
bende Kâ’immakâm Hasan Ağa.
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ŞD. DH / 2443 – 24   -   18 Ramazan 1298 [13 Ağustos 1881]

TELGRAF HATTI MASRAFLARI

Nevşehir’den Aksaray’a kadar çekilecek telgraf hattına gerekli olan malzeme ve inşaat mas-
raflarını havi Posta ve Telgraf Nezareti’nden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen keşif defteri.

3

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsine
Ma‘rûz-ı çâkerleridir ki:
Niğde Sancağı dâhilinde kâ’in Aksaray Kazâsı’nın derkâr olan cesâmetiyle beraber mesâlih-i 

mühimme ve ticâriyesinin kesretinden ve bi’l-cümle masârıf-ı inşâ’iye ve rekziyesiyle eşyâ ve 
edevât esmânının ve me’mûrîn ma‘âşâtına hâsılât-ı vâkı‘ası kifâyet eylemediği takdîrde üst 
tarafının meccânen ve müftehiran tesviyesi ahâlî-i mahalliye müte‘ahhid bulunduklarından ba-
hisle oradan Nevşehir’e kadar on iki sâ‘atlik mesâfeye telgraf hattı temdîd ve inşâsı lüzûmu 
hakkında zikr olunan livâ ve kazâ meclislerinden verilen mazbataların leffiyle icrâ-yı îcâbına 
dâ’ir Konya Vilâyet-i Celîlesi’nden tanzîm kılınan mazbatanın irsâliyle îfâ-yı muktezâsı Konya 
Telgraf ve Posta Başmüdîrliği’nden evvel ve âhir re’sen ve cevâben tevârüd eden tahrîrâtlarla 
iş‘âr olunmuş ve lede’l-keşf mezkûr hattın eşyâ bahâsı yedi bin altı yüz doksan dört frank elli 
santim ve masârıf-ı inşâ’iye ve rekziyesi otuz üç bin altı yüz ve me’mûrîn ma‘âşâtıyla mütefer-
rika ve sâ’iresi şehrî bin beş yüz elli guruşa bâliğ olacağı anlaşıldığından ba‘dehû iktizâsına ba-
kılmak ve ber-vech-i ma‘rûz hatt-ı mezbûrun masârıfât-ı vâkı‘ası ber-mûceb-i ta‘ahhüd ahâlî-i 
mahalliye tarafından tesviye kılınmak üzre keyfiyyetin evvel-i emrde taraf-ı eşref-i cenâb-ı 
hidîv-i efhamîlerinden istîzânı meclis ve muhâsebeden ifâde ve ol bâbda tanzîm etdirilen keşf 
pusulası matviyyen huzûr-ı âlî-i nezâret-penâhîlerine takdîm ve itâre kılınmış olmağın ol bâbda 
emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 21 Cemâziye’l-evvel sene [12]98 ve fî 8 Nisan sene [12]97

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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Nevşehir’den Aksaray’a kadar on iki sâ‘at mesâfelik bir hattın keşf defteridir.
Yekûn 
frank Sent

Beher yüz kilogramı 54 frankdan 6000 kilogram 4 milimetroluk demir tel 3240 -

Beher yüz kilogramı 64 frankdan 25 kilogram 2 milimetroluk demir tel 16 -

Her bir kilogramı 4 frankdan 25 kilogram kalay 100 -

Her bir adedi 1 frankdan 80 santimden 960 aded Osmanlı mevrli izolatör 1728 -

Her bir adedi 400 frankdan 2 aded mükemmel mors makinesi 800 -

Her bir adedi 4 frankdan 50 aded leflanşe Almanı 200 -

Perşine toz dahi 7 frankdan 7 -

Her bir adedi 50 frankdan 4 aded çavuş takımı 200 -

Her bir metrosu 80 santimden 40 metro kalın lastikli tel 16 -

Her bir metrosu 30 santimden 40 metro ince lastikli tel 12 -

Yüzde yarım sigorta ücreti 31 50

Bahren nakliye ücreti 384 -

Berren nakliye ücreti 960 -

7694 50

Masârıf-ı İnşâ’iye
Yekûn guruş

Beher adedi 30 guruşdan 840 aded direk 25200

Beher direk içün on guruşdan nakliye ve rekziye ve sâ’ire masârıfı 8400

33600

Masârıf-ı Şehrîsi
Guruş

Müdîr 600

Çavuş 2 nefer fî 30 600

Mevsıl 1 aded 150

İcâr 100

Müteferrika ve kırtâsiye ve sâ’iresi 100

1550
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MV / 238 – 19   -   14 Rebiulevvel 1333 [30 Ocak 1915]

SİMLİKURŞUN MADENİNİN İHALESİ

Aksaray’ın Sarıkaraman köyünde bulunan simli kurşun madeninin doksan dokuz sene müd-
detle işletim hakkının belirtilen şartlara uygun olarak Osmanlı tebasından Şerbetçizade Bekir 
Sami ile İmamzade İbrahim Efendilere ihale edildiği.

3

14 Ra. sene [1]333, fî 17 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Mazbata

Ticâret ve Zirâ‘at Nezâreti’nin Şûrâ-yı Devlet’e muhavvel tezkiresi üzerine Mâliye 
ve Nâfi‘a Dâ’iresi’nden tanzîm ve Hey’et-i Umûmiye’den tezyîl olunup melfûflarıyla 
meclis-i âcizânemizde mütâla‘a olunan mazbatada dermiyân olunduğu vechile Konya 
Vilâyeti dâhilinde Niğde Sancağı’nın Aksaray kazâsında Sarıkaraman karyesinde bi’t-
taharrî zâhire çıkarılan sîmli kurşun ma‘deninin îcâb eden resm ve harcları verilmek şartı 
ve şerâ’it-i mukarrere-i sâ’ire ve doksan dokuz sene müddet ile teb‘a-i Osmâniye’den 
Şerbetçizâde Bekir Sami ve İmâmzâde İbrahim Efendiler uhdesine ihâlesi zımnında 
fermân-ı âlî ısdâr olunarak nezâret-i müşârun-ileyhâya irsâli ve alınacak rüsûmdan 
dolayı devâ’ir-i müte‘allıkaya teblîgât îfâsı bi’t-tezekkür mezkûr mazbata ve mukâvele 
ve şartnâme lâyihalarının nüsha-i matbû‘a-i musahhahaları ve harita-i mevki‘iye bu 
bâbda tanzîm olunan irâde-i seniyye lâyihası ile beraber arz ve takdîm kılınmış olmağla 
kâtıbe-i ahvâlde emr u fermân.

İrâde-i Seniyye
Konya Vilâyeti dâhilinde Niğde Sancağı’nın Aksaray kazâsında Sarıkaraman karye-

sinde bi’t-taharrî zâhire çıkarılan sîmli kurşun ma‘deninin doksan dokuz sene müddet ve 
şerâ’it-i mukarrere-i sâ’ire ile teb‘a-i Osmâniye’den Şerbetçizâde Bekir Sami ve İmâmzâde 
İbrahim Efendiler uhdesine ihâlesi Şûrâ-yı Devlet ve Meclis-i Vükelâ karârlarıyla tensîb 
olunmuşdur.

Bu irâde-i seniyyenin icrâsına Ticâret ve Zirâ‘at nâzırı me’mûrdur.







VAKIF - VERGİ
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Cevdet Evkaf / 5363    -   23 Rebiulevvel 1219 [2 Temmuz 1704]

TURGUTOĞLU VAKFI MÜTEVELLİLİĞİ

Aksaray Çarşısı’nda bulunan Turgutoğlu Mescidi vakfının mütevellisi, imamı ve cüzhanı 
olan Seyyid Şeyh Abdullah Halife’nin vefatı üzerine yerine oğulları Seyyid Şeyh Abdurrahman, 
Seyyid Şeyh Mehmed Şemseddin ve Seyyid Şeyh Mustafa Efendilerin tayin edildikleri. 

3

Ber-mûceb-i defter-i hazîne
Vakf-ı Mescid-i Turgudoğlu der-sûk-ı Aksaray
Vech-i meşrûh üzre imâmet ve tevliyet ve cüzhânlık cihetleri mezkûrun üzerinde mastûr 

ve mukayyeddir ol bâbda fermân devletlü sa‘âdetlü sultânım hazretlerinindir.
Fî 23 Ra. sene 1219

İstid‘âları mûcebince tevcîh olunmak buyuruldu.
Fî 22 Ra. sene [1]219
Mûcebince tevcîh buyurulmak mercûdur.
ed-dâ‘î Ahmed Esad afâ-anhü.

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki;
Medîne-i Aksaray sûkunda Turgudoğlu Mescidi Vakfı’nın yevmî bir akçe vazîfe ile 

imâmı ve tevliyet ve bir akçe ile cüzhânlık cihetine mutasarrıf olan es-Seyyid eş-Şeyh 
Abdullah Halife fevt olup hizmet-i lâzımeleri hâlî ve mu‘attal kalmağla yerine erbâb-ı 
istihkâkdan işbu râfi‘ûn-ı ruk‘a-i arz-ı ubûdiyet sulbî oğulları es-Seyyid eş-Şeyh Abdur-
rahman ve Seyyid Şeyh Mehmed Şemseddin ve Seyyid Şeyh Mustafa her vechile lâyık 
ve muhill [ü] müstahık olmalarıyla babaları mahlûlünden üzerlerine tevcîh ve yedlerine 
berât-ı şerîf-i âlî-şân verilmek recâsına ol ki vâki‘u’l-hâl bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i a‘lâya 
arz olundu bâkî emr hazreti men-lehü’l-emrindir.

Hurrire fî yevmi’s-sâdis min şehri Rebî‘u’l-ûlâ li-sene tis‘a [ve aşer] ve mi’eteyn ve elf.
el-abdü’d-dâ‘î li-devleti’l-aliyyeti’l-Osmâniye es-Seyyid Hasan el-Müvellâ-hilâfeten 

be-Medîne-i Aksaray.
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MF. MKT / 217 – 34   -   29 Muharrem 1312 [1 Ağustos 1894]

VAKIFLARLA İLGİLİ İNCELEME YAPILMASI

Aksaray’da bulunan birçok vakıfların hiçbir izi ve nişanı kalmadığı halde hâlâ mütevellileri 
tarafından bedelleri alındığından bu konuda gerekli incelemelerin yapılarak neticesinin bildi-
rilmesi için Konya Valiliği ile Maarif Müdüriyeti’ne gönderilen yazı.

3

Târîh-i tebyîz: 29 Muharrem sene [1]312
Hülâsa: Konya Aksarayı’ndaki münderis vakıflara dâ’ir
Ma‘ârif müdîrine
Konya Vilâyet-i Aliyyesine ve bi’t-tasarruf Ma‘ârif Müdîrine
Konya Aksarayı’nda kâ’in ekser vakıflar münderis olduğu hâlde bedelleri el-ân sâhibleri 

tarafından alınmakda olduğu Yusuf imzâsıyla bu kerre mahalline keşîde olunan telgrafnâmede 
bildirilmişdir mezkûr vakıflara dâ’ir tedkîkât-ı lâzıme* icrâsıyla netice-i hâlin iş‘ârı husûsuna 
himem-i aliyye-i vilâyet-penâhîleri derkâr buyurulmak bâbında.

* Ma‘ârif Müdîrine ibâre
İcrâsı cânib-i vilâyete iş‘âr kılınmış olduğundan işin ta‘kîbiyle netîce-i hâsılanın sür‘at-i 

izbârı husûsuna himmet olunması siyâkında terkîm-i rakîmeye ibtidâr kılındı.

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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C. EV  /  1344   -    28 Zilhicce 1255 [03 Mart 1840]

ANA SULTAN ZAVİYESİ MÜTEVELLİ VE ZAVİYEDARLIK GÖREVİ

 Seyyid Zeynel veled-i Mehmed’in Aksaray sancağının Eyübeli kasabasında Ana Sultan Zaviyesi 
Mütevelliliği’nin kendi hakkı olduğu halde bu görevi usulsüz şekilde üzerine aldığı iddisıyla Tabduk 
Dede Sultan Mütevellisi Hacı İsmail aleyhine açtığı davada haklı bulunarak Ana Sultan Zaviyesi Müte-
velli ve Zaviyedarlık görevinin kendisine verilmesi için ferman talebi.
 

3
Budur ki;
Eyübili kasabasında Ana Sultân Zâviyesi’nin evlâdiyet ve meşrûtiyet üzre zâviyedârlık ve 

tevliyeti evlâd-ı vâkıfdan es-Seyyid Zeynel veled-i Mehmed’in üzerinde olup dahl îcâb etmez 
iken ashâb-ı ağrâzdan Hacı İsmail nâm kimesne karındaşı Seyyid İbrahim mahlûlünden hilâf-ı 
şart-ı vâkıf üzerine berât ve gadr eyledikde ecânibden olduğuna binâ’en ref‘inden iki yüz on se-
nesinde kendüye tevcîh olunmuşiken tekrâr şirrete sülûk ve Oklovo nâm karyede Tabduk Dede 
Sultân vakfına mutasarrıf olup yedimde berâtım yokdur deyü ismi âhar nâm-ı diğer ile üzerine 
berât ve mutasarrıf olduğu zâviye-i mezbûra müdâhale ve kuyûdâtının ihlâline bâ‘is olmağla 
ref‘inden bin iki yüz on senesi Rebî‘u’l-evvel’inde bâ-i‘lâm merkûm Zeynel’e ibkâ olundukdan 
sonra fevtinden bin iki yüz on dört senesi Recebi’nde evlâd-ı vâkıfdan es-Seyyid el-Hâc Ali 
Halîfe’ye ve hâlâ üzerinde olduğu Anadolu Muhâsebesi’nden ve Aksaray Sancağı’nda Eyübili 
nâhiyesinde Oklovo karyesinde vâki‘ Tabduk Zâviyesi vakfının yevmî iki akçe vazîfe ile tevliyet 
ve meşîhati Osman bin Ali’nin bilâ-veled fevtinden es-Seyyid Mehmed Halîfe ibn-i Lütfullah 
bâ-arz-ı hâl bilâ-veled fevti vâki‘ ise şartıyla nişân verildiği ba‘de’d-derkenâr iki yüz sekiz se-
nesi Cemâziye’l-evvel’inde zâyi‘den berât ve on gün mürûrunda Mustafa ve İsmail veledân-ı 
Abdullah kasr-ı yedinden tevcîh olunup üzerlerinde olmağla hasımları zuhûrunda bi’n-nefs 
huzûr-ı âsafânelerinde murâfa‘a olmadıkça kaydı derkenâr olunmamak üzre iki yüz on altı senesi 
Saferi’nin yedinci günü târîhinde kaydına şerh verildiği Nişân-ı Hümâyûn tarafından başka başka 
derkenâr olunmuş şimdi Eyübili kazâsına tâbi‘ Oklağı nâm-ı diğer Tabduk karyesinde Tabduk 
Dede Sultân vakfının tevliyet ve meşîhati kadîmü’l-eyyâmdan berü şey-i vâhid olarak amel oluna 
Ana Sultân evlâdına meşrûta olup meşrûtiyet üzre mutasarrıf olan el-Hâc Ali Efendi nâm kimes-
ne ecânibden kazâ-yı âharda sâkin olup huzûr-ı şer‘a ihzâr etdirdiği Hâfız Mustafa ve karındaşı 
müvekkili el-Hâc İsmail ibney-i Abdullah muvâcehesinde mezbûr Tabduk ve Oklağı ve Ana 
Sultân şey-i vâhid olup Ana Sultân Tabduk Dede merhûm evlâdından olduğunu cemm-i gafîr alâ-
tarîki’ş-şehâde merkûmun muvâcehesinde edâ-yı şehâdet etdiklerinden sonra işbu Hâfız Mustafa 
ve müvekkili el-Hâc İsmail hilâf-ı şart-ı vâkıf bir takrib Oklağı nâmıyla üzerlerine berât etdirüp 
gadr sevdâsında olmalarıyla şer‘an su’âl ve keff-i yedlerine tenbîh olunmak matlûbdur dedikde 
gıbbe’s-su’âl merkûm Hâfız Mustafa kendi tarafından asâleten ve müvekkili karındaşı merkûm 
İsmail tarafından vekâleten def‘ine tasaddî Ana Sultân vakfı başka olduğunu iddi‘â ve merkûm 
efendi ba‘de’l-inkâr mezbûr müdde‘âsına ikâmet-i beyyine edemeyecek bu üç ism ile müsemmâ 
olan karye-i mezbûre istishâb-ı hâl ve amel-i kadîm üzre şey-i vâhid olduğunu ikrârına binâ’en 
mu‘ârazaları men‘ u def‘ olunmuşiken yine men‘ olmamağla merkûmânın berât kaydı terkîn ve 
bi’l-fi‘l mutasarrıf olan merkûm Ali Efendi’ye tekrâr Mâliye’den berât verilmesi recâsına mührü 
mutâbık Eyübili Nâ’ibi es-Seyyid Abdurrahman Efendi arz eder Eyübili’nde Oklağo karyesin-
de Tabduk Derviş başka ve Aksaray nâhiyesinde Koruebe Obruğu başka olduğuna defter emîni 
efendi arzıyla emr-i şerîf verilmiş olup ve bundan akdem merkûmân el-Hâc İsmail ve Hâfız 
Mustafa ibney-i Abdullah hasımları merkûm el-Hâc Ali ile Rumeli Kâdî‘askeri fazîletlü Ömer 
Efendi hazretleri huzûrunda murâfa‘a-i şer‘ olduklarında evlâdiyet ve meşrûtiyet üzre mutasarrı-
fız deyü iddi‘â ve müdde‘âlarını isbâta kâdir olamayup meşîhat ve tevliyet-i mezbûre Ali Efendi 
üzerinde olduğunu mu‘arrifler iken bî-vech mu‘ârazaları iktizâ etmediğini müşârun-ileyh i‘lâm 
ve mûcebince emr-i şerîf verilmiş olup arz-ı mezbûr dahi muvâcehe-i hasmda olmak üzre tahrîr 
olunmağla yine Rumeli kâdî‘askeri devletlü efendi huzûrundan arz ve derkenârlardan ve kasaba-i 
merkûme ahâlîsinden Âsitâne’de müsâfireten sâkin kimesnelerden ba‘de’s-su’âl muktezâ-yı 
şer‘iyyesini i‘lâm eylemeleriyçün fermân-ı âlîleri buyurulur ise.
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C. EV.   31874   -   29 Safer 1189 [01 Mayıs 1775]

LALİ PAŞA VAKFI’NA YENİ MÜTEVELLİ TAYİNİ

Aksaray’daki Lalî Paşa Vakfı’nın mütevellileri olan Hüseyin ve Cılık uşakları Mustafa ve Hüseyin’in 
vakfın tevliyet ve cibayet görevlerini usulsüz yollarla üzerlerine alarak vakfa hıyanet ve ahaliye zulüm 
ettikleri şikayet edilmesi üzerine görevlerine son verilerek yerlerine vakıfın soyundan olan Şerife Seyyi-
de bint-i Mehmed Efendi’nin tayin edildiği.

3

Sadr-ı Anadolu izzetlü fazîletlü efendi hazretleri arz ve derkenara nazar ve tahkîk-i mâdde 
ve i‘lâm eyleyesin deyü buyuruldu.

29 M. [11]89
İ‘lâmları mûcebince ref‘lerinden tevcîh ve mezbûr Ali’nin kaydı terkîn olunmak içün ru’ûs-ı 

hümâyûn verilmek buyuruldu.
Fî 6 S. sene [11]89

Ma‘rûz-ı dâ‘îleri oldur ki;
Fermân-ı âlîlerine imtisâlen arz ve derkenâra ba‘de’n-nazar Konya kazâsına tâbi‘ Aksa-

ray nâhiyesinde vâki‘ La‘lî Paşa Vakfı’nın tevliyeti ve cibâyeti Seyyid Mehmed ve Hüseyin 
ve Mustafa ve Ali’nin ber-vech-i iştirâk üzerlerinde mastûr olduğu ba‘de’l-mu‘âyene mezbûr 
Mustafa ve Hüseyin’in umûr-ı vakfda tekâsülü ve mürtezikayı rencîde ve tekdîrleri ve fukarâ 
ve zu‘afâyı ehl-i örfe gamzları vakfa za‘af-târiyânına sebeb olmalarını muvâcehe-i husamâda 
lede’t-terâfu‘ cemm-i gafîr haber verdiklerini ve vakf-ı mezbûrun Ali nâmında mütevellîsi ol-
mayup ancak mezbûrânın hilesi ile mahalline Ali ismiyle kayd verdiklerini ferâdî ferâdî bi’l-
muvâcehe ihbâr-ı cemm-i gafîr ile zuhûrunu arzda tahrîr olduğu ba‘de’l-mu‘âyene bâ-mûceb-i 
arz merkûm ba‘de’l-istihbâr ihbâr-ı sikâtla arz-ı merkûmu te’yîd etmeleriyle mezbûrân Mustafa 
ve Hüseyin’den tevliyet ve cibâyetin mutasarrıf oldukları hisseleri bâ‘isetü arz evlâd-ı vâkıfdan 
Şerife Seyyide bint-i Mehmed Efendi’ye ref‘lerinden ba‘de’t-tevcîh Ali’nin mahallini terkîn 
buyurulmak huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu emr hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Fî 3 S. sene [1]189.

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîne budur ki:
Medîne-i Konya sâkinlerinden Cılık uşakları demekle arîf Mustafa ve Hüseyin nâm kimesne-

ler medîne-i merkûmede La‘lî Paşa Vakfı’nın iki sehm galle ile nısf tevliyet ve nîm sehm galle ile 
nısf cibâyet cihetlerine berât etdirüp lâkin mezbûrân ziyâde müfsid ve şerîr ve sâhib-i desîse ol-
malarıyla taraf-ı vakfa hıyânet ve ihânet-i küllîleri zâhir olmağın cihet-i mezbûrlar üzerlerinden 
ref‘ ve berâtlarının kaydı terkîni recâsına birkaç def‘a Der‘aliyye’ye i‘lâm olundukda kemâl-i 
hilelerinden nâşî mahallinde mukayyed olan berâtlarında Hüseyin ismini Ali ismine tebdîl ve 
hâlâ kayd-ı berâtlarında Mustafa ve Ali deyü mastûr bulunmağla derkenâr olundukça azilleri 
bâbında Dersa‘âdet’e irsâl olunan i‘lâma derkenâr muvâfık olmadığından cihet-i mezbûrlar 
üzerlerinden ref‘ olunmayup hâlâ umûr-ı vakfı kabza-i hıyânetlerine alup ve tevliyet-i mezbûra 
dahi vâkıfın vakfiyye-i ma‘mûlün-bihâsında tasrîh olunduğu üzre batn-ı evvelde mevcûd es-
lah ve erşed evlâda meşrûta olup ve el-yevm mezbûrân ile derecede müsâvî min külli’l-vücûh 
mezbûrândan eslah ve erşed evlâd-ı vâkıfdan tevliyet-i mezbûrenin rub‘una bâ-berât-ı şerîf mu-
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tasarrıfa bâ‘isetü arz-ı ubûdiyet Şerife Seyyide bint-i Mehmed Efendi câriyeleri umûr-ı tevliyeti 
sıdk u istikâmet üzre rü’yet murâd etdikde mezbûrân Mustafa ve Hüseyin mezbûre câriyelerine 
tegallüb ve umûr-ı vakfa karışdırmayup hâsılât-ı vakfı mezbûrân kendüleri ahz ve şart-ı vâkıf 
üzre rakabe ve vezâ’if-i mürtezikaya edâ etmeyüp mecmû‘ vakfın hâsılâtını hevâ ve heveslerine 
sarf ile istihlâk eylediklerinden mâ‘adâ vakfın kurâ ve mezâri‘inde sâkin fukarâ ve ra‘iyyeti bi-
gayri hakkın ehl-i örfe gamz ve si‘âyet ile tecrîm ve ızrâr âdet-i müstemirreleri olmağla fukarâ-i 
merkûme kullarının adem-i tâkatlerinden nâşî ba‘zısı terk-i evtân ve bâkîsi dahi mezbûrânın 
tasallut ve hasâretlerinden hâllerine za‘af-târî olup meşhere-i girîzân ve vakf-ı mezbûrda Ali 
nâmında mütevellî olmayup ancak ismi Ali mezbûrânın hile ve tezvîrleriyle kayd düşüp hâlâ 
mürtezikaya ve fukarâ-i ra‘iyyete tevliyet bahânesiyle bu gûne zulm ve gadr-ı sarîha cesâret 
edenler mezbûrân Mustafa ve Hüseyin olup ve bundan böyle tevliyet-i mezbûr üzerlerinde 
karâr eder ise vakfın ber-vech-i muharrer bi’l-külliye harâb ve perîşân olacağı âşikâr olduğunu 
ve mezbûrânın minvâl-i meşrûh üzre nâ-hemvâr hareketleri ve taraf-ı vakfa ihânet-i küllîleri 
muvâcehe-i husamâda lede’t-terâfu‘ cemm-i gafîr şehâdetleriyle sâbit olmağla hademe ve 
re‘âyâ-yı vakfın hâl-i pür-melâllerine merhameten ve vakf-ı şerîfi sıyâneten cihet-i mezbûrlar 
mezbûrân üzerlerinden ref‘ ve berâtları kaydı terkîn ve ref‘lerinden müşterekleri mezbûre Şe-
rife Seyyide câriyelerine evlâdiyyet ve meşrûtiyyet üzre tevcîh ve yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf 
i‘tâ ve vakf-ı şerîf ihyâ buyurulmak recâsına ol ki vâki‘-i hâldir pâye-i serîr-i ma‘delet-masîre 
bi’l-iltimâs arz ve i‘lâm olundu bâkiyyü’l-emr li-men-lehü’l-emr.

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrîn min Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semân ve semânîn ve mi’ete ve 
elf.

El-abdü’d-dâ‘î li’d-Devleti’l-Aliyyeti’l-Osmâniye İsmail el-Kâdî be-Medîne-i Konya

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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İcmâl-i defter-i hazîne
Vakf-ı merhûm La‘lî Paşa der-nâhiye-i Aksaray der-kazâ-i Konya
Seyyid Mehmed an-evlâd-ı vâkıf mütevellî nısf ve câbî nısf
Hisse-i tevliyet-i galle  2 sehm, hisse-i cibâyet nîm sehm

Berây-ı şode an-l terk-i Mustafa an evlâd-ı vâkıf bâ-arz-ı hâl-i hod ve bâ-ru’ûs-ı 
hümâyûn

Fî 16 S. sene 1156.

Hüseyin veledeş an-evlâd-ı vâkıf mütevellî rub‘ ve câbî rub‘
Hisse-i tevliyet-i galle  1 sehm, hisse-i cibâyet rub‘ sehm
Berây-ı şode an-l hisse-i Hasan bâ-arz-ı es-Seyyid el-Hâc Mahmud Efendi Nâ’ib-i Kon-

ya ve bâ-ru’ûs-ı hümâyûn
Fî 18 Z. sene 1158.

Mustafa ve Ali be-nâm-ı biraderân-ı veledeş mütevellî rub‘ ve câbî rub‘
Hisse-i tevliyet galle 1 sehm
Hisse-i cibâyet rub‘ sehm

Berây-ı şode an-l hisse-i İbrahim bâ-arz-ı el-Hâc Abdullah Efendi Nâ’ib-i Konya ve bâ-
ru’ûs-ı hümâyûn.

Fî 2 R. sene 1183

Vakf-ı mezbûrun iki sehm galle ile nısf hisse tevliyeti ve nîm sehm ile nısf hisse cibâyeti 
Mustafa an-evlâd-ı vâkıf üzerinde iken fevt olmağla bin yüz elli altı senesi Saferi’nin on 
altıncı günü kendü arz-ı hâli ve sâdır olan ru’ûs-ı hümâyûn mûcebince mahlûlünden Seyyid 
Mehmed an-evlâd-ı vâkıfa tevcîh ve yedine berât-ı âlî-şân verildiği mukayyeddir ve yine 
vakf-ı mezbûrun bir sehm galle ile rub‘ hisse tevliyeti ve rub‘ sehm ile rub‘ hisse cibâyeti 
Hasan üzerinde iken fevt olmağla bin yüz elli sekiz senesi Zi’l-hicce’sinin on sekizinci 
günü Konya Nâ’ibi Mahmud Efendi’nin arzı ve sâdır olan ru’ûs-ı hümâyûn mûcebince 
mahlûlünden Hüseyin veledeş an-evlâd-ı vâkıfa tevcîh ve yedine berât-ı âlî-şân verildiği 
mukayyeddir ve vakf-ı mezbûrun bir sehm galle ile rub‘ tevliyeti ve rub‘ sehm ile rub‘ hisse 
cibâyeti İbrahim’in üzerinde iken fevt olmağla bin yüz seksen üç senesi Rebî‘u’l-âhir’inin 
ikinci günü Konya Nâ’ibi el-Hâc Abdullah Efendi arzı ve sâdır olan ru’ûs-ı hümâyûn 
mûcebince mahlûlünden Mustafa ve Ali nâm biraderân-ı veledeşe tevcîh ve yedlerine berât-ı 
âlî-şân verildiği mukayyeddir derûn-ı arzda mezkûr Seyyide Şerife üzerinde tevliyet kaydı 
bulunmamışdır emr u fermân devletlü sa‘âdetlü sultânım hazretlerinindir.

Fî selh-i M. sene 1189
Mührü mutâbıkdır.
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Cevdet Evkaf  /  12049    -   4 Şevval 1116 [30 Ocak 1705]

KALANLAR MAHALLESİ’NDEKİ MESCİD İMAMLIĞI

Aksaray’ın Kalanlar Mahallesi’ndeki mescidin imamı Ebubekir Halife’nin vefatı üzerine 
yerine oğlu Ali Halife’nin tayin edildiğinden beratının gönderilmesine dair Aksaray Kadısı 
Seyyid Ahmed’in Meşihat’a gönderdiği arzuhal.

3
Vakf-ı mezbûrun Anadolu Muhâsebesi’nde kaydı bulunamamışdır fermân sa‘âdetlü sultânım 

hazretlerinindir.
Fî 4 L. sene 1116
Dîvân kaydı görüle.
Dîvân-ı Hümâyûn tarafında dahi kaydı bulunamamışdır fermân devletlü sultânım hazretle-

rinindir.
Mûcebince tevcîh olunmak buyuruldu.
Fî 4 L. sene [1]116

Tatbîk
Mutâbıkdır.

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîne budur ki:
Medîne-i Aksaray’da Kalanlar Mahallesi’nde vâki‘ mescid-i şerîfin yevmî bir akçe vazîfe ile 

imâmı olan Ebubekir Halife fevt olup yerine erbâb-ı istihkâkdan sulbî oğlu işbu râfi‘-i rukka-i 
ubûdiyet Ali Halife dâ‘îleri imâmet-i merkûmeye her vechile lâyık ve muhill ü müstahık dâ‘îleri 
olup kendüye tevcîh ve berât-ı şerîf-i âlî-şân sadaka ve ihsân buyurulmak recâsıyla der-i devlet-
medâra âzim olmak sadedinde iken âhardan Ramazan Halife kendi arzuhâli ile berât etdirüp 
mezbûr dâ‘îlerine küllî hayf ve gadr etmeğin mezbûr dâ‘îlerinin babası etmeği [ekmeği] olduğu-
na binâ’en merkûm Ramazan Halife ref‘inden imâmet-i merkûma mezbûr Ali Halife dâ‘îlerine 
vazîfe-i mezkûre ile tevcîh ve yedine berât-ı şerîf-i âlî-şân sadaka ve ihsân buyurulmak recâsına 
pâye-i serîr-i a‘lâya arz ve i‘lâm olundu bâkî fermân men-lehü’l-emrindir.

Hurrire fî evâsıtı Cumâde’l-ûlâ li-seneti sitte aşer ve mi’e ve elf.
Ez‘afü’l-ibâd es-Seyyid Ahmed el-Kâdî be-Medîne-i Aksaray
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Cevdet Evkaf / 206   -   1 Cemaziyelahir 1124 [6 Haziran 1712]

FERİŞTE HATUN MESCİDİ

Aksaray’ın Kızılca Mahallesi’nde bulunan Ferişte Hatun Mescidi’nin camiye çevrilerek ha-
tipliğine İbrahim Halife’nin günlük bir akçe karşılığında tayin edildiği.

3

Telhîs
Tatbîk
Mutâbıkdır.
Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîne budur ki:
Medîne-i Aksaray’da Kızılca Mahalle’de vâki‘ Ferişte Hâtûn Mescid-i Şerîfi’ni ashâb-ı 

hayrâtdan Mısrî Mustafa Efendi ta‘mîr ve tevsî‘ ve bir mikdâr nukûd vakf eylediği ecilden 
mescid-i mezbûr câmi‘ olmağa müsâ‘id ve müceddeden vaz‘-ı minber ve hitâbet olunmak 
münâsib ve mühim olmağın zümre-i sulehâdan işbu râfi‘-i rukka-i ubûdiyet İbrahim Halife her 
vechile lâyık ve muhill ü müstahık dâ‘îleri olduğundan hitâbet-i mezbûre yevmî bir akçe vazîfe 
ile merkûm dâ‘îlerine tevcîh ve mahalline kayd ve mûcebince yedine berât-ı âlî-şân sadaka ve 
ihsân olunmak recâsına bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i a‘lâya arz ve i‘lâm olundu bâkî emr u fermân 
men-lehü’l-emrindir.

Hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve ışrîn ve mi’ete ve elf.
el-abdü’d-dâ‘î li’d-Devleti’l-aliyye es-Seyyid Hasan el-Kâdî be-Medîne-i Aksaray

İzn-i hümâyûnum olmuşdur.
Arz-bende-i bî-mikdâr budur ki:
Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü inâyetlü pâdişâhım;
Medîne-i Akrasay mahallâtından Kızılca Mahalle’de vâki‘ Ferişte Hâtûn Mescidi’ne izn-i 

hümâyûnlarıyla vaz‘-ı minber olunup lâkin henüz hatîbi olmamağla erbâb-ı istihkâkdan İbra-
him Halife’ye sadaka buyurulmak bâbında inâyet recâsına Aksaray kâdîsı arz eder ol bâbda emr 
u fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü inâyetlü pâdişâhımındır.
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MV / 189 – 14   -   9 Receb 1332 [3 Haziran 1914]

MAHALLİ İDAREYE VERİLEN BORÇ

Aksaray kazası mülga menafi sandığınca cami inşası ve muhacirlere yardım edilmek üzere 
mahalli idareye borç verilen meblağdan ödenmemiş olan on bin beş yüz seksen dört kuruş otuz 
paranın tahsil imkanı olmadığından ve mahalli resmî kayıtlarının yanmış olmasından dolayı bu 
paranın kaydının silinerek talep edilmemesinin Maliye, Ticaret ve Ziraat Nezaretlerine tebligat 
yapılmasına karar verildiği.

3

Hülâsa-i me’âli
Niğde Sancağı’na tâbi‘ Aksaray kazâsı mülgâ Menâfi‘ Sandığı’nca Meclis-i İdâre ve 

Meclis-i De‘âvî ma‘rifetiyle câmi‘-i şerîf inşa’âtıyla muhâcirîn i‘ânesine sarf edilmek üzre 
hükûmet-i mahalliyeye ikrâz edilen mebâliğden gayr-i ez tahsîl kazâ-i mezkûr Zirâ‘at Ban-
kası Sandığı’nca matlûbât-ı atîka-i muhtelife miyânında mukayyed olan on bin beş yüz sek-
sen dört guruş otuz para mürûr-ı zamâna uğramış ve meblağ-ı mezkûr içün menâfi‘ sandığın-
ca sened makâmında alınmış olan 9 Ağustos sene 1287 ve 17 Mayıs sene [1]294 târîhli iki 
kıt‘a mazbatanın ihticâca gayr-i sâlih ve kuyûd-ı mahalliyenin muhterik ve o zamân de‘âvî ve 
idâre meclislerini teşkîl eden zevâtın kayden gayr-i ma‘lûm bulunmuş olmasından nâşî ânifü’l-
beyân meblağın tahsîline imkân görülemediği beyânıyla terkîn-i kaydı istîzânını mutazammın 
Ticâret ve Zirâ‘at Nezâreti’nin Şûrâ-yı Devlet’e muhavvel tezkiresi üzerine Mâliye ve Nâfi‘a 
Dâ’iresi’nden tanzîm olunan mazbata okundu.

Karârı
Mezkûr mazbatada beyân olunduğu üzre meblağ-ı mezbûrun imkân-ı istîfâsı olmadığı anla-

şıldığından ber-vech-i istîzân terkîn-i kaydı zımnında Mâliye ve Ticâret ve Zirâ‘at Nezâretlerine 
teblîgât icrâsı tensîb edildi.
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ML. VRD /  961  Tarihsiz

BOYNUİNCELİ VE ŞEREFLİ AŞİRETLERİNE AİT VERGİ DEFTERİ

Anadolu’da bulunan aşiretlerin iskanı konusunda çıkarılan kanun gereğince Konya Vilayeti 
dahilinde bulunan Boynuinceli ve Şerefli aşiretlerinin Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir kazala-
rında iskan ettirilip kendilerine tahsis edilen vergi ve diğer mükellefiyetlerinin tevzi edilerek 
bulundukları mahallerden üzerlerine düşen vergi miktarını havi düzenlenen defter.

3

Memâlik-i Anadolu’da kâ’in Haremeyn Aşîreti’yle Rişvan ve Yörük ve Ekrâd ve Türkmen 
ta‘bîr olunur sâ’ir aşâyir halkının kışlakları kangı mahallerde ise cümlesi sayfen ve şitâ’en ora-
larda iskân ve îvâ etdirilmek ve yaylakları iskân eyleyecekleri kazâ dâhilinde olmak ve kendü-
leri ahâlî-i mütevattına hükmüne konularak bulundukları kazâlar hâricine yaylak sûretiyle çıka-
mamak üzre taht-ı nizâma idhâli husûsu ittifâk-ı ârâ ile bâ-irâde-i seniyye-i şâhâne karâr-gîr 
olmuş ve aşâ’ir-i merkûmenin ahâlî-i sâ’ire-i meskûne misillü sayfen ve şitâ’en îvâ ve iskânları 
bi’l-icrâ tahrîr-i nüfûs nizâmı muktezâsınca aşâ’ir-i merkûmenin cümle nüfûs-ı zükûru bi’t-
tahrîr ol bâbda terkîm olunan defâtirinin irsâli ve bunların hâl ve tahammüllerine göre vergüle-
rinin hadd-i i‘tidâlde tahsîs ve beher sene aşâ’ir-i merkûme taraflarından ma‘den-i hümâyûna 
verilegelen deve ve mürettebât-ı sâ’ireyi kemâ-kân te’diye ve îfâ etmeleriyle beraber îvâ ve 
iskân eyleyecekleri mahaller kangı sancak ve kazâ dâhillerinde ise cümlesi ol mahallerin müşîr 
ve kâ’immakâm ve müdîrleri zîr-i idârelerinde bulunarak zikr olunan mahallerde ze‘âmet ve 
timarât içine dâhil olmayup boz ve hâlî olan arâzî ve tarlalar irâ’e ve tahsîs kılınarak ahâlî-i 
sâ’ire misillü zirâ‘at ve hirâsete ve kâr u kisb ve ticârete tergîb kılınmaları ve’l-hâsıl usûl-i 
mukarrere-i nizâmiyenin sâ’ir ahâlî-i meskûne misillü icrâ ve îfâsı zımnında Hüdâvendigâr ve 
Aydın ve Konya ve Ankara müşîrleri ve Sivas mutasarrıfı hazerâtıyla sâ’ir lâzım gelenlere 
hitâben evâmir-i aliyye tasdîrini mübeyyin Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nden ilmuhaberi vürûd 
eylediği ve aşâ’ir-i mezkûrenin ber-vech-i muharrer sâ’ir ahâlî-i meskûne misillü mahâll-i 
münâsebeye iskân ve îvâlarıyla mürettebât-ı mîrîye ve müteferri‘ât-ı nizâmiyelerinin tesviyesi 
muktezâ-yı irâde-i seniyyeden olmak hasebiyle aşâ’ir-i meskûnenin aded-i nüfûsu doksan beş 
bin beş yüz bu kadar nefer olup bunlardan fakat yedi bin altı yüz bu kadar neferi Anadolu Or-
dusu müşîri atûfetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mukaddemâ Ankara Ferîkliği evânında 
ma‘rifetiyle Ankara Eyâleti’ne iskân olunarak mâ‘adâsı henüz iskân etdirilmemiş olduğundan 
bunların dahi iskânıyla nüfûs-ı mevcûdeleri bi’t-tahrîr iktizâ eden defterlerinin takdîmi ve Ye-
niil Aşîreti’nin Ergani Ma‘deni’nden Tokad Kalhânesi’ne nakl edecekleri temennîsi ile Boynu-
inceli ve Tayanlı aşîretlerinden İzmid ve Üsküdar iskelelerine kezâlik nakl olunacak kurşun ve 
güherçileye muktezî develerin buraca tertîb ve tedâriki mümkün olamayacağına mebnî sâlifü’z-
zikr nuhâs ve kurşun ve güherçile nakliyesine mahalleri müşîr ve ferîk ve mutasarrıfları 
ma‘rifetiyle mu‘tedil ücret takdîr olunarak kadîm ücret-i mîriyeleri ba‘de’l-mahsûb üst tarafı-
nın aşâ’ir-i merkûmenin muhassası olan vergülerine zam ve ilâvesi ve takdîr olunan ücretlerine 
ilerüde zam istid‘âsı vukû‘unda ol vakt olunacak zammın dahi başkaca vergülerine ilâve ve 
istîfâsı ve Haremeyn aşâ’iri ta‘bîr olunan (silik) cemâ‘ati ve sâ’ir otuz dört aded cemâ‘atin 
Balıkesri’de nesc ve i‘mâl eyledikleri aba ipliğini kemâ-kân eğirmek ve aşâ’ir-i merkûme ile 
Yeniil aşâ’iri bulundukları mahallerin yaylak ve kışlaklarını tamâmen te’diye eylemek şartıyla 
bunların muhassas olan vergüleriyle Mamalu ve Keremlü aşîretleri vergüleri keyfiyyeti cânib-i 
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Hazîne-i Mâliye’de mukayyed ise de mezkûr Mamalu Aşîreti Yozgad kazâsıyla mahlût olma-
sıyla mukaddemâ kazâ-i mezkûr vergüsünden vukû‘ bulan tenzîlâtdan aşîret-i merkûmeye kaç 
guruş isâbet edeceği ve Keremlü Aşîreti vergüsü Hafik ve Niksar kazâlarında kâ’in göçgânın 
vergüleriyle Niksar ve Çepni kabîlesi dahi Karahisar ve Behramşah kazâsının vergüleri 
miyânında bulunduğundan bunların mâl-ı mîrîleri buraca ma‘lûm olamayup keyfiyyetleri ma-
hallerinde bilineceğinden ve Zile yörükânı vergüsü dahi kezâlik mukayyed ise de mâl-ı mîrî ve 
mürettebât-ı kadîmeleri mechûl ve Rişvan Aşîreti vergüsü elli yedi senesinden i‘tibâren bir yük 
on altı bin guruşa iblâğ olunmuş ve Koçgirili Aşîreti ma‘a’t-tahrîr mâl-i mîrî ve mürettebât-ı 
kadîmeleri elli beş bin guruşdan ibâret bulunmuş idüğünden aşâ’ir-i merkûmenin Hazîne-i 
Celîle’de mukayyed olan mâl-ı mîrî ve sâ’irelerinin mikdâr ve kemmiyyetini mübeyyin birer 
kıt‘a pusulaları ihrâc ve mahallerine gönderilüp mahallince olan vergü ve mürettebât-ı sâ’ireleri 
dahi birleşdirilerek mahalleri müşîr ve ferîk ve mutasarrıfları ma‘rifetleriyle aşâyir-i merkûmenin 
tavattun edecekleri kazâlar vergülerine ilâveten istihsâli ve sûret-i tevzî‘ ve taksîmini mübeyyin 
lâzım gelen defterinin cânib-i hazîne-i merkûmeye irsâl ve isbâli ve Koçgirili Aşîreti’nden 
Karahisar-ı Şarkî sancağında mutavattın bulunan otuz beş hâneye tarh ve tevzî‘i tensîb olunan 
yedi bin beş yüz guruşun aşîret-i merkûme vergüsünden tenzîliyle kusûrunun Sivas sancağında 
tavattun edecek mezkûr Koçgirili Aşîreti’ne tevzî‘ ve taksîmi husûsunun Sivas mutasarrıfına ve 
meblağ-ı mezbûr yedi bin beş yüz guruşun livâ-i mezbûrun mürettebât-ı sâ’iresiyle beraber 
istihsâli husûsunun dahi Trabzon vâlîsi atûfetlü paşa hazretlerine iş‘ârı husûsu Meclis-i 
Muhâsebe-i Mâliye’ye havâle ile ol bâbda terkîm olunan mazbata cânib-i Nezâret-i Mâliye’den 
bi’t-takrîr lede’l-arz aşâyir-i merkûmenin ekseri öteden berü devecilik ile me’lûf ve külliyetlü 
develeri mevcûd bulunduğundan hem kendüleri nakl-i eşyâ ile mütena‘‘im ve hem de bir takım 
ahâlî ve tüccârın emvâl ve eşyâsını nakl ve îsâl ile bundan dolayı ahâlî ve tüccâr dahi müstefîd 
olmakda olduklarına nazaran şimdi aşâyir-i merkûme ol sûretle usûl-i bedeviyyeti hazariyyeye 
bi’t-tebdîl hirâset ve zirâ‘at ve sâ’ir dürlü kâr u kisbe meyl ve iştigâl eyledikleri sırada işbu 
devecilik usûl-i me’lûfesine halel getürilmediği hâlde ol vechile aşâ’ir-i merkûme evvelki kâr 
ve temettu‘larına kemâ fi’s-sâbık dest-re’s olmuş ve ahâlî ve tüccârın dahi nakl-i eşyâ husûsunda 
işleri girü kalmamış olacağından başka ma‘âdin-i hümâyûndan nakl olunacak nuhâs ve kurşun 
ve güherçile içün aşâ’ir-i merkûmeden müretteb olan devenin vakt ü zamânıyla mahalline îsâli 
hizmeti dahi umûr-ı mu‘tenâdan olduğundan bu dakîkaya [kadar] me’mûrîn taraflarından vak-
tiyle aşâyir-i merkûmenin yedlerinde bulunan develerinin çıkarılmaması husûsu dahi esâs tutu-
larak aşâyir-i merkûme iskânıyla beraber her bir husûsun nizâmât-ı sâ’ire muktezâsı mahalleri-
nin îcâb-ı mevki‘iyesine göre icrâ-yı tesviyesine sarf-ı zihn-i rü’yet ve aşâyir-i merkûme topdan 
bir yerde iskân edemeyüp bi’t-tabi‘ kendülere teferruka hâsıl olacağından ve meselâ bir kazâya 
verilecek sekiz on hâne kendü aşîretinden hissesine isâbet eden vergüyi ol kazâ vergüsüne zam 
ile birlikde îfâ etmek lâzım gelse bu sûret asıl ahâlî-i meskûneye gadri mûcib olacağından nakl 
ve iskân olunduğu ve hattâ bir kere aşîretinden tahmîl ve tarh olunacak akçe başkaca tevzî‘ ve 
tesviye olunup mikdârı tebeyyün eyledikden sonra ahâlî-i kadîme ile vermek ve ba‘d-ezîn iskân 
eden aşâyir takımından yaylakiye ve kışlakiye nâmıyla akçe alınamayarak fakat otlakiye resmi 
alınmak ve umûr-ı şer‘iyyeleri sâkin olacakları mahaller hükkâmı tarafından rü’yet olunmak ve 
yalnız Yeniil Aşîreti hâkimi ayruca mansûb bulunmak hasebiyle yine anlar içün bâ-mürâsele 
hâkim nasb kılınmak iktizâ edeceğinden bir de şunlar istekleriyle iskân ve îvâ ve asâkir i‘tâsına 
imtisâl ile vazîfe-i tekâlifini îfâ etmelerinden ve ibtidâ-yı emrde yer ve yurd tedâriki içün biraz 
akçe sarf edecek ve zahmet çekecek olduklarından haklarında müsâ‘adât-ı mümküne ve teshîlât 
ve teşvîkât-ı lâzımenin icrâsıyla beraber vergü ve mürettebât-ı sâ’irelerinin iktizâ-yı hâl ve mas-
lahat ve îcâb-ı mevki‘ ve ma‘delete tevfîkan tanzîm ve te’sîs ve kable’l-i‘lân keyfiyyetin bu 
tarafa iş‘ârıyla istîzân olunması ve husûsât-ı sâ’irenin ber-vech-i muharrer icrâ-yı iktizâsına 
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mübâderet kılınması Meclis-i Ahkâm-ı Adliye ve Umûmî’de tasvîb ve hâk-i pây-ı hümâyûn-ı 
şâhâneden lede’l-istîzan irâde-i seniyye-i hazreti mülûkâne dahi ol vechile müte‘allık ve şeref-
sudûr buyurularak ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı îcâbına i‘tinâ kılınmak üzre mâl-ı mîrî ve 
mürettebât-ı sâ’irelerinin kemmiyyetini mübeyyin terkîm olunan musahhah pusulaları lef olu-
narak sâbık Konya müşîri ve Ankara ferîkiyle Bozok ve Sivas mutasarrıflarına hitâben başka 
başka ve mârru’l-beyân Koçgirili Aşîreti’nden Karahisar-ı Şarkî sancağında mutavattın olan 
hânelerin hissesine isâbet eden meblağ-ı mezbûr yedi bin beş yüz guruşun aşîret-i merkûme 
vergüsünden tenzîl kılınacağı cihetle meblağ-ı mezbûrun ba‘d-ezîn livâ-i mezbûrun mürettebât-ı 
sâ’iresiyle beraber istihsâl ve isbâli husûsu dahi hâlâ Trabzon vâlîsi müşârun-ileyhe hitâben 
başka evâmirnâme-i sâmiye tastîr ve tesyîr ve iktizâ eden mahallere başka başka kuyûddan te-
beyyün eylemiş ve ber-minvâl-i muharrer Konya müşîri müşârun-ileyhe hitâben tastîr ve tesyîr 
buyurulan emirnâme-i sâmînin vusûlünden bahisle Konya Eyâleti’nde kâ’in Boynuincelü ve 
Şereflü aşîretlerinin me’vâları Aksaray ve Kırşehri ve Nevşehir kazâları dâhillerinde olmak ve 
bunların ekserîsi zirâ‘atle me’lûf olup yerlü hükmünde bulunmak cihetiyle sûret-i idâreleri ber-
mûceb-i nizâm yine bulundukları kazâlar müdîrlerine bi’l-havâle ba‘demâ kâ’immakâm ve 
müdîr-i aşîret gibi me’mûrların lağv olunması îcâbından gibi ise de aşîreteyn-i merkûmeteyn 
ahâlîsinin mazbût olan mizâc-ı mefsedet-imticâclarına göre bu usûlün icrâsı cümle aşâyir hak-
kında ittihâz olunan usûl-i mukarrere-i tanzîmiyenin ilâ mâşâ’allâhu te‘âlâ müstakarr olmasıyla 
ilerüde vakt-i merhûnuna mevkûf bir hâlât olduğuna ve bunların vergüleri geçen sene tertîb ve 
tahsîs olunmasıyla tamâm nisâbında ise de fakat Bereketlü Ma‘den-i Hümâyûnu’ndan me’mûr 
oldukları kurşun ve Kırşehri’den güherçile nakli husûslarında verilen karâr keyfiyyeti pek de 
matlûb-ı ma‘delet-mashûb-ı âlîye tevâfuk etdirilememiş ya‘ni bu yüzden ahâlî-i fukarâ aşîretinin 
giriftâr oldukları telef ve hasârâtın önü kesdirilememiş ve bu misillü mürettebâtın kâlib-i hase-
nesine ifrâğı dahi irâde-i seniyye iktizâsından bulunmuş olduğundan bu def‘a aşîreteyn-i 
mezbûreteynin Konya’da hâzır bulunan kâ’immakâm ve müdîr-i aşîret ve yüzden mütecâviz 
kethüdâ ve muhtârân ve sâ’ir erbâb-ı maslahatları ile Konya Meclisi’nde husûs-ı mezbûrun 
îcâbı bi’t-tezekkür zikr olunan Boynuincelü Aşîreti’nin ma‘den-i mezkûrdan senevî nakline 
me’mûr oldukları kurşunun mikdârı ma‘lûm olamadığı misillü îcâb eden şütürânın dahi kem-
miyeti mechûl olup şu kadar ki sinîn-i sâbıkaya kıyâsen senevîlerine yedişer sekiz yüz mehâr 
şütürân isâbet eder ise de belki daha ziyâde olmak ihtimâlâtına mebnî işbu elli dokuz senesin-
den i‘tibâren ne vechile tesviye ve nizâma rabtına ibtidâr olunduğu Boynuincelü’nün başka ve 
Şereflü’nün başka olarak leffen takdîm kılınan bâlâsı defterlü memhûr ta‘ahhüd senedâtından 
tafsîl-i mâdde ma‘lûm-ı âlî buyurulacağı derkâr ve zikr olunan kurşun ücret-i nakliyyesiyçün 
cânib-i mîrîden beher mâh şütürân içün i‘tâ olunugelen otuz beşer guruş dahi geçen seneki 
nizâm üzerine yine teberru‘-ı mîrî olmak üzre karâr verildiği âşikâr ve aşîreteyn-i merkûmeteynin 
kable’t-tanzîmât rü’yet olunan masârıfâtlarına nazaran şimdiki vergü-yi mahsûsaları doğrusu 
hadd-i i‘tidâlde olarak cümlesi bir diyecek bulamayup levâzım-ı teşekkür ve mahmedetiyle 
beraber nizâmına tevfîkan te’diyesine (silik) edilmiş oldukları nümûdâr olup ancak bunların 
içlerinden ba‘zıları ta‘ayyüş ve idâresini aşîret arkasından çıkarmağa alışmış ve şimdi o makûle 
serîfe ve temettu‘âta mahal bırakılmamış olduğundan bu makûleler hod be-hod aşîret tarafın-
dan sahte mahzar ve arzuhâl takdîmiyle bir dürlü saded-i istid‘â ve iştikâda olmak âdet-i 
kadîmelerinden idüğünden şâyed işbu vergü-yi muhassasa hakkında dahi gûyâ aşîret tarafından 
gönderilmiş yollu bir gûnâ istid‘â eden olur ise havâle-i sem‘ ve i‘tibâr buyurulmayarak bunca 
sarf-ı efkâr-ı makderetle yoluna konulmuş nizâmât-ı hasenenin halelden vikâyesine bi’r-ri‘âye 
o makûlelere red ile cevâb verilerek mârru’l-beyân senedât-ı mütekaddime nâtık olduğu üzre 
vergü-yi mahsûsalarının tevzî‘ ve tahsîli zımnında nizâmı derciyle ifâde-i hâli mutazammın 
suver-i defâtiriyle evâmir-i aliyye ısdâr ve tesyâr buyurulması ve ekrâd ve aşâyir-i sâ’irenin 
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dahi husûsât-ı nizâmiyeleri derdest icrâ olunup ba‘d-ezîn ifâde ve defâtir-i lâzımesi itâre oluna-
cağı beyânıyla icrâ-yı iktizâsı husûsu Konya Eyâleti müşîri müşârun-ileyh ile hâlâ defterdârı 
atûfetlü efendi hazretlerinin bi’l-iştirâk vârid olan merbût şukkasında inhâ ve istid‘â olunmuş 
ve mezkûr Boynuinceli ve Şerefli aşîretlerinin tahrîr-i nüfûs defâtiri takdîm bi’l-vürûd derdest 
tesviye bulunanlar cerîde muhâsebesinden tahkîk kılınmış ise de aşîreteyn-i merkûmeteynin 
ber-vech-i zîr mahallât vechile tesviye olunmasından dolayı mahallât-ı mezkûre dahi her biri-
nin bi’t-tefrîk dâhilinde oldukları kazâları kangıleridir inhâ-yı vâkı‘ada gösterilmemiş ve 
ânifü’l-beyân aşîreteyn-i mezkûreteynin vergü-yi mukayyide ve sâ’irelerinin kemmiyet ve 
keyfiyâtını mübeyyin başkaca terkîm olunan makâsıd-ı hülâsası rabt kılınmış olmağla bu sûretde 
müfâd-ı inhâ zikr olunan işbu hülâsaya nazaran husûs-ı mezbûrun Meclis-i Muhâsebe-i 
Mâliye’de rü’yet ve tesviyesiyle verilecek karâra göre îcâbının icrâsı lâzım gelmekle şerh veril-
di.

Memâlik-i Anadolu’da kâ’in bi’l-cümle aşâ’ir hakkında mukaddemâ mü’esses olan nizâm-ı 
âlî mantûkunca Konya Eyâleti dâhilinde vâki‘ Boynuinceli ve Şerefli aşîretlerinin Aksaray 
ve Kırşehri ve Nevşehir kazâları dâhillerinde kâ’in me’vâ-yı kadîmelerine iskânlarıyla işbu 
elli dokuz senesinden i‘tibâren zîrde gösterildiği vechile vergü-yi sâbıka ve mürettebât-ı 
kadîmlerinden tarh ve tevzî‘ olunan mebâliğden her bir mahallâta isâbet eden akçenin kemmi-
yet ve keyfiyyetini mübeyyin hülâsasıdır.

Boynuinceli Aşîreti’nin zîrde terkîm kılındığı vechile vergü-yi kadîme ve mürettebât-ı 
sâ’irelerinin mezkûr elli dokuz senesinden i‘tibâren mahalle be-mahalle tefrîk olunan hissele-
rinin geçen elli sekiz senesine mahsûben aşîret-i merkûmenin mahallinde ber-vech-i zîr verilen 
vergülerinin kemmiyyeti.

Vergü-yi mukayyedesiyle zam olunan akçenin mikdârı:
Guruş

Muhassas olan vergü-yi senevîsi 150000
Akçe irsâlinden ve mevâdd-ı sâ’ireden dolayı verilecek 

bârgîr ücreti ve sâ’ire içün vergü-yi mezkûre sene-i 
merkûmeden bi’l-i‘tibâr zam ilâve olunan

25000

175000

Zikri âtî me’mûrîn ma‘âşı:
Fî şehr-guruş

Ma‘âş-ı kâ’immakâm 2500
Ma‘âş-ı müdîr 2500
Ma‘âş-ı kâtib 500

Ma‘âş-ı emîn-i sandık 250
5750

Fî şehr 12 69000

Süvârî zabtiye neferâtı:
Neferân: 20

Fî şehr 300 guruş, beher nefer fî 150 guruş
Fî şehr 12

36000 guruş
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Âti’z-zikr muhtârân sâliyesi:
Guruş

Mahalle-i Hacıahmedlü Cemâ‘ati 2750

Mahalle-i Karacakürt Aşîreti 2750

Mahalle-i Herkili Cemâ‘ati 600

Mahalle-i Sandıklu Cemâ‘ati 450

Mahalle-i Kürd Mehmedlü Cemâ‘ati 450

Mahalle-i Salarî-yi Kebîr Cemâ‘ati 450

Mahalle-i Boynuinceli Cemâ‘ati 450

Mahall-i Savuclu Cemâ‘ati 450

Mahalle-i Dumanlar Cemâ‘ati 180

Mahalle-i Salarî-yi Sağîr Cemâ‘ati 100

Kurunlu Süleyman Kethüdâ Cemâ‘ati 350

Mahalle-i Kurunlu Kurt Ali Cemâ‘ati 200

Mahalle-i Kurunlu Ada Cemâ‘ati 200

Mahalle-i Kurunlu Aşîreti 200

Mahalle-i Harbendeli Aşîreti 40

Mahalle-i Beydik Aşîreti 50

Mahalle-i Şah Nazar Aşîreti 120

Mahalle-i Veliler Aşîreti 80

Mahalle-i Deresanlu Aşîreti 50

Mahalle-i Kütüklü Aşîreti 30

Mahalle-i Arzumân Aşîreti 50

10000

Cem‘an yekûn: 290000 guruş.
Aşîret-i merkûmenin Bereketlü Ma‘den-i Hümâyûnu’ndan nakline bâ-irâde-i seniyye 

me’mûr oldukları kurşun ve Nevşehri kazâsından bi’t-terâzî müretteb güherçile develerinin 
ücürâtı olarak elli dokuz senesinden tertîb olunmuş olan mebâliğin mikdârı.

Beher sene ma‘den-i mezkûrdan nakl olunan kurşun içün tertîb ve tesrîb kılınan şütürânın 
mikdârından ber-karâr olunup gâh altı yedi yüz ve gâh bin ve daha ziyâde ve noksân ve’l-hâsıl 
husûle gelen kurşunun nakline vâfî olacak sûretle tertîb olunmakda ise de şütürân-ı mezbûrenin 
mikdâr ve ücret-i nakliyyesi ber-karâr olarak zîrde terkîm kılındığı üzre maktû‘a rabt olunmuş 
idüği meşrûh olunmağla şerh verildi.

Kurşun Nakliyesi
Şütürân

Mehâr-Aded

1000

Şerefli Aşîreti’ne tarh olunan 50

950

Beheri fî 125 guruş 118750 guruş
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Kırşehri kazâsından müretteb güherçilenin gayr-i ez fî’ât-ı mîriyye cânib-i aşîretden senevî 
i‘tâ olunugelen i‘âne-i masârıf-ı nakliyyesi:

Guruş

9800

Zamm-ı cebr kesr 200

10000

Yekûn: 128750 guruş
Cem‘an yekûn: 418750 guruş.
Zîrde gösterildiği vechile Nevşehir kazâsına iskân etdirilen hânelerin ber-mûceb-i Tanzîmât-ı 

Hayriye Konya’dan verilen karâr iktizâsınca Nevşehir tarafından başkaca tarh ve tevzî‘ olu-
nacak vergülerini Nevşehir’de ve yalnız şütürân-ı mürettebelerini aşîretle birlikde verecek ol-
malarıyla hânehâ-i mezkûrenin fakat şütürân-ı mürettebeden hisseleri tanzîm kılındığı meşrûh 
olmağla şerh verildi.

Muhâsebe-i tevzî‘ât
Vergü-yi 

muhassasası Kurşun Nakliyyesi Güherçile Nakli-
yyesi

Guruş Guruş
Şütürân

Mehâr-Aded
Guruş

65000 26750 214 2250 Karacakürt Mahallesi 
hissesi

61000 24625 197 1875 Hacıahmedlü Mahall-
esi hissesi

18400 6500 52 600 Salarî-yi Kebîr Ma-
hallesi hissesi

18400 7750 62 350 Herkili Cemâ‘ati Ma-
hallesi hissesi

162800 65625 525 5075

18400 7750 62 350 Sandıklu Cemâ‘ati 
Mahallesi hissesi

18400 6875 55 725 Savuclu Cemâ‘ati 
Mahallesi hissesi

17000 6250 50 725 Boynuincelü Cemâ‘ati 
Mahallesi hissesi

18400 6875 55 525
Kürdmahmudlu 

Cemâ‘ati Mahallesi 
hissesi

235000 93375 747 7400

8800 3250 26 350
Kurunlu Süleyman 
Kethüdâ Mahallesi 

hissesi
4800 1500 12 200 Kurunlu Kurt Ali Ma-

hallesi hissesi

7000 2625 21 275 Kurunlu Veli Mahall-
esi hissesi

7000 2875 23 125 Korutlu Mahallesi 
hissesi

262600 103625 829 8350

4200 1625 13 175 Salar-ı Sağîr Mahallesi 
hissesi

6000 2250 18 250 Dumanlı Cemâ‘ati 
Mahallesi hissesi

4600 2125 17 275 Devedamı Cemâ‘ati 
Mahallesi hissesi

2000 1250 10 300 Beydik Cemâ‘ati Ma-
hallesi hissesi

279400 110875 887 9350
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Nakl-i yekûn
Guruş

Nakl-i yekûn
Guruş

Nakl-i yekûn
Guruş

Nakl-i yekûn
Guruş

279400 110875 887 9350

1800 625 5 175 Harmanlu Cemâ‘ati Mahall-
esi hissesi

4400 1250 10 100 Veliler Cemâ‘ati Mahallesi 
hissesi

1600 125 1 75 Turasanlı Cemâ‘ati Mahall-
esi hissesi

1000 250 2 125 Kütüklü Cemâ‘ati Mahallesi 
hissesi

288200 113125 905 9825

1800 625 5 175 Hacılı Cemâ‘ati Mahallesi 
hissesi

- 5000 40 -

Ber-mûceb-i şerh 
Nevşehir’de iskân etdir-
ilen hâneler hissesi fakat 

şütürân-ı mîriyyeden mu‘âf
Cem‘an yekûn: 418750 guruş.

Şerefli Aşîreti’nin zîrde muharrer olduğu üzre karâr verilen vergü-yi seneviyelerinin kem-
miyeti.

Geçen elli sekiz senesine mahsûben aşîret-i merkûmenin mahallinde ber-vech-i zîr karâr 
vergülerinin mikdârı.

Vergü-yi mukayyedesiyle zam olunan akçenin kemmiyyeti:
Guruş

Muhassas olan vergü-yi senevîsi 12750
Akçe irsâlinden ve mevâdd-ı sâ’ireden dolayı verilecek 
bârgîr ücreti ve sâ’ire içün sene-i merkûmeden i‘tibâren 

vergü-yi mezkûra zam ve ilâve olunan
3450

16200
Müdîr-i ma‘âş

Fî şehr 400 guruş
Fî şehr 12
4800 guruş

Süvârî zabtiye ma‘âşı
Neferân 2

Fî şehr 300 guruş, beheri fî 150 guruş
Fî şehr 12
3600 guruş

Zikr-i câ’î muhtârân sâliyesi
Guruş

Arablı Kethüdâ Mahallesi 200
Kayaslı Mahallesi 200
Büklü Mahallesi 200
Hayırlı Mahallesi 40

Davudlu Mahallesi 40
Yusuflu Mahallesi 20

Bayındırlı Mahallesi 100
800

Cem‘an yekûn: 25400 guruş.
Bâlâda muharrer olduğu üzre Boynuinceli Aşîreti’nin Bereketlü Ma‘den-i Hümâyûnu’ndan 

nakline bâ-irâde-i seniyye me’mûr oldukları kurşun develeri ücürâtı olarak elli dokuz senesin-
den i‘tibâren bi’t-terâzî mezkûr Şerefli Aşîreti’ne tarh ve tesviye olunmuş olan:
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Şütürân-mehâr 50 aded
Fî beher şütürân bahâ 125 guruş

6250 guruş
Cem‘an Yekûn: 31650 guruş.

Muhâsebe-i tevzî‘ât:
Vergü-yi sâbıkası Kurşun Nakliyyesi

Guruş Guruş Şütürân mehâr-Aded
7700 1875 15 Arablu Mahallesi hissesi
3880 1125 9 Kayaslı Mahallesi hissesi
3880 1000 8 Büklü Mahallesi hissesi
3880 875 7 Bayındırlı Mahallesi hissesi
2319 500 4 Hayırlı Mahallesi hissesi
2194 500 4 Davudlu Mahallesi hissesi
1547 375 3 Yusuflu Mahallesi hissesi
25400 6250 50

Beher şütürân bahâ 125 guruş.
Yekûn: 31650 guruş.

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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Cevdet Evkaf / 15862   -   21 Şaban 1261 [26 Ağustos 1845]

MEMLEHA GELİRLERİ

Anadolu Kumpanyası’na ihale edilen Aksaray ve İbrahim Paşa Vakfı’na bağlı Nevşehir ve 
Ürgüb kazalarında bulunan memlehaların idaresine Nevşehir kazası ahalisinin yaptıkları mü-
dahalenin engellenerek bu memlehalardan Hatunili nahiyesinin Tuz köyünde bulunan memleha 
gelirlerinden İbrahim Paşa Camisi ve Medresesi Vakfı’na ve aynı köydeki Hacıbektaş-ı Veli 
memlehası gelirlerinden de Hacı Bektaş-ı Veli Zaviyesi Vakfı’na hisse verilmesi.  

3

Fî 21 Ş. sene [12]61
Takrîr

Anadolu Kumpanyası’na maktû‘an ihâle olunan memlehalardan Aksaray ve İbrahim 
Paşa Vakfı merbûtâtından Nevşehir ma‘a Ürgüb kazâlarında kâ’in memlehaların idâresine 
mugâyir-i nizâm Nevşehir kazâsı ahâlîsi ta‘arruz etmekde ve bu keyfiyyet memleha-
lar vâridâtının sekte-i îrâsına bâdî olmakda olduğundan men‘i bâbında emr-i şerîf ısdârı 
kumpanya-i mezkûr tarafından mezkûr memlehaların idâresine me’mûr Ömer Salih Efendi 
tarafından iş‘âr olunduğu beyânıyla icrâ-yı îcâbı husûsu kumpanya-i mezkûr başsarrâfı 
kullarının takdîm eylediği bir kıt‘a takrîrde inhâ olunmakdan nâşî kuyûda lede’l-mürâca‘a 
Mâliye Hazîne-i Celîlesi’nden mazbût vâridâtdan Aksaray ve tevâbi‘i memlehası sâ’ir 
ma‘lûmü’l-esâmî memlehalar ile ma‘an zamân-ı zabtları i‘tibâriyle iki yüz elli sekiz se-
nesinden i‘tibâren on sene-i kâmile usûl ve te‘âmül-i sâbıkı vechile idâre olunmak üzre 
ma‘lûmü’l-mikdâr bedel ile Anadolu Kumpanyası sarrâfânına bâ-irâde-i seniyye ihâle olu-
narak zabtı hâvî emr-i şerîf verilmiş ve Aksaray sancağında Hatunili nâhiyesinde kâ’in 
Tuz karyesinin mâlikânesi hâsılâtı Hacı Bektaş-ı Velî kuddise sırruhu’l-celî hazretleri-
nin zâviyesi vakfına dîvânîsi cânibine â’id rüsûm-ı örfiyyesi Sadr-ı esbak İbrahim Paşa 
merhûmun nefs-i Nevşehir’de vâki‘ câmi‘ ve medresesi vakfına â’id olduğu ve karye-i 
mezbûrede vâki‘ Hacı Bektaş-ı Velî Memlehası’ndan ihrâc olunan tuzun nısfı rençberân 
hissesi idüği ve nısf-ı diğeri azîz-i müşârun-ileyh vakfı cânibine senevî ber-vech-i maktû‘ 
altı bin akçe vermek üzre müteveffâ-yı müşârun-ileyh vakfı cânibine â’id bulunduğu 
derkenârlardan nümâyân olmağla bu sûretde zikr olunan memlehalar mahsûlâtının usûl ve 
te‘âmül-i kadîmi vechile zabt ve idâresiyle usûl ve te‘âmül-i kadîminin mugâyiri hareket 
vukû‘ bulmamak bâbında lâzım gelenlere hitâben emr-i şerîf ısdârı muvâfık-ı irâde-i aliy-
yeleri ise icrâ-yı iktizâsına ibtidâr olunacağı.
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MVL / 443 – 100   -   1 Muharrem 1281 [5 Haziran 1864]

VERGİ ZAMMININ KALDIRILMASI
Tanzimat-ı Hayriye gereğince Kırşehir ve Aksaray kazaları ahalilerinin vermekle yükümlü 

oldukları hane vergilerini ödemekte güçlük çektikleri halde yeni usule göre vergilere yapılan 
zam ve Nevşehir ve Ürgüb kazalarının vergilerine yapılan zammın bir bölümü de Kırşehir ve 
Aksaray kazası ahalilerine yüklendiğinden ahalinin son derece sıkıntıya düştüklerinden ilave 
edilen vergi zammının kaldırılmasına dair Kırşehir ileri gelenlerinin gönderdikleri mahzar.

3

Niğde Sancağı dâhilinde kâ’in kazâlara bidâye-i Tanzîmât-ı Hayriye’de vergü tahsîs olunduğu 
sırada kazâmız bulunan Kırşehri kazâsıyla Aksaray kazâsı ahâlîlerinin beher hâneye yüz on sekiz ve 
Nevşehir ve Ürgüb ve Çamardı kazâlarının beher hânesine yalnız elli ikişer guruş vergü-yi muhassa-
sa tahsîsiyle altmış üç senesi nihâyetine kadar muhassas olan vergülerini ahâlîlerimiz Kırşehri ahâlîsi 
tarafından alâ-kadri’l-imkân te’diye olunmuş ve altmış dört senesinden i‘tibâren bâ-irâde-i seniyye 
ta‘dîl ve tesviye olunarak otuz beş bin guruş Kırşehri ve Aksaray kazâlarının vergü-yi kadîmelerinden 
bi’t-tenzîl otuz üçer bin guruş Nevşehri ve Ürgüb kazâları vergülerine zam ve ilâve olunarak ma‘a 
zam beher hânesinin vergüsi yalnız altmış bir guruşa bâliğ olup yetmiş yedi senesi nihâyetine kadar 
her bir kazâ vergülerini vermek üzre iken yetmiş sekiz senesinden i‘tibâren her bir kazânın mevcûd 
bulunan hâne ve nüfûslarının vergü-yi senevîlerine göre hazînece darâ‘ati bu def‘a icrâ buyuruldukda 
Kırşehri ve Aksaray kazâlarına yüzde on beş ve Nevşehir ve Ürgüb kazâlarının vergüleri üzerine yüzde 
otuz guruş zam yapılup hazînece mu‘âmelâtı bi’l-icrâ cânib-i Mâliye’den tanzîm buyurulan vergüsi 
re’s-i livâdan kazâmıza vürûdunda itâ‘aten li’l-emr der-akab her bir kurânın vergüsüne göre tevzî‘ ve 
taksîm ve ma‘a zamâyim iki senedir yerlü yerinden tahsîliyle livâ-i mezbûr sandığına irsâl kılınmak-
da ise de zikr olunan Nevşehir ve Ürgüb kazâları ahâlîleri Niğde Sancağı’na seviyyen zamm-ı vergü 
tahsîs olunmayub da bizlere yüzde otuz guruş geldi diyerek zamm-ı mezkûru el-yevm ahâlîye tevzî‘ 
ve taksîm etmeyüb Dersa‘âdet’de kazâhâ-i mezkûr ahâlîlerinden teb‘a-i müslim ve gayr-i müslim-
lerden pek çok adamları olduğundan bi’l-muhâbere livâ-i mezkûr vergüsüne vukû‘ bulan zamâyimin 
kazâların vergüsüne göre seviyyen taksîm olunması husûsuna çabalamakda bulunduklarından şu 
günlerde nasılsa Niğde Meclisi’nden bir kıt‘a mazbata istihsâliyle hâk-pây-i ulyâya takdîm eyledik-
leri mesmû‘-ı kemterânemiz olmuş ve mezkûr Nevşehir kazâsı beş bin sekiz yüz ve Ürgüb kazâsı 
beş bin beş yüz hâneden mütecâviz ve ibâret bulunduğundan başka ahâlîleri ashâb-ı servet ve tüccâr 
makûlesinden oldukları ve vergü-yi kadîmeleri hafîf bulunduğu hâlde beher hâneye ma‘a zamâyim-i 
kadîm altmış iki guruş vergüleri bulunduğu ve Aksaray ve Kırşehri ahâlîlerinin ekserîsi çiftçi ve ame-
le ve aşâyir makûlesinden olup aşâyir-i mülhaka ile beraber altışar bin hâneyi tecâvüz etmeyeceği 
Defterhâne-i Âmire’de mevcûd bulunan nüfûs cerîdesinden nümâyân olacağı derkârıyla Nevşehir ve 
Ürgüb kazâları ahâlîleri ashâb-ı servet ve tüccâr ve ekserîsi sâye-i ma‘delet-vâye-i hazret-i şâhânede 
mâh be-mâh kifâyeleri mikdârı te’emmül-i ma‘âş olup vergü-yi senevîleri ma‘a zamâyim-i cedîd 
dört yük on altı bin Nevşehri kazâsının üç yük doksan üç bin Ürgüb kazâsının yedi yük yetmiş dört 
bin küsûr guruş Kırşehri kazâsının vergü-yi senevîleri olarak Nevşehir ve Ürgüb kazâlarının beher 
hânelerine ma‘a zamâyim-i cedîd seksen beş guruş ve Kırşehri ve Aksaray kazâları ahâlîleri aşâyir ve 
kabâil ve çiftçi ve amele takımından bulunarak ve vergü-yi kadîmelerimiz ziyâde ve ağır olduğundan 
ma‘a zamâyim-i cedîd kazâmız Kırşehri ahâlîsinin beher hânesine yüz yirmi beşer guruş vergü isâbet 
ederek sâye-i hazret-i şâhânede ahâlîmiz alâ-kadri’l-imkân vakt ü zamânıyla her bir kesânın hâl ve 
tahammüllerine göre bilâ-tâka tevzî‘ ve taksîm olunarak su‘ûbetle tahsîl olunmakda olup zikr olunan 
dört kazânın hâne i‘tibârıyla birbirlerinden tefâvütü cüz’î ve kazâmız Kırşehri’nin vergü-yi senevîsi 
ziyâde ağır olduğu âşikâr ise de kazâ-i mezkûr ahâlîlerinin edâ-yı teşekkür etmeyüb de iltimâslarıyla 
kürsî-i livâdan takdîm kılınan mazbataya müsâ‘ade ve anların vergüsinden tenzîl ve kazâmız vergü-
süne be-tekrâr vergü zam olunmasına müsâ‘ade buyurulduğu hâlde kazâmız ahâlîlerine gadr-ı küllî 
ve perîşâniyyetini mûcib olacağından başka kazâ-i mezkûr ahâlîleriyle ahâlîmiz miyânında kâl ü kîli 
mü’eddî ve ref‘-i nizâ‘ olmayacağı arz ve beyânıyla takdîm-i mazbata-i umûmî-i âcizânemize ictisâr 
kılınmış olmağın ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.
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Mâ-fîhi mine’l-makâl 
vâki‘u’l-hakîkatü’l-

hâl ve ene’l-fakîr 
el-Hâc Abdullah el-

Müderris-i hasbî

Kavlühum hakkun ve 
mekâluhum sıdkun ve 
ene’l-fakîr Ebubekir 
el-el-Müderris be-
Medrese-i Hüseyin 

Ağa 

Lâ-tecemme‘u üm-
metî ale’d-delâlele-

ti ve ene’l-fakîr 
Süleyman Rifat 

el-Müderris-i hasbî

Zâlike bi-zâlike ve 
ene şâhidün kezâ-
lik ve ene’l-fakîr 

eş-Şeyh Hasan el-
Müftî-i esbak

İhtirâ‘un ümmetî 
sahha kâtı‘ahû ve 
ene’l-fakîr el-Hâc 

İsmail Müftî-i 
sâbık

Bi-emri’llâhi 
mü’minûn hasünen 
fe hüve inde’llâhi 

hüsnün ve ene’l-fakîr 
Abdülkadir el-Müftî 
be-Kazâ-i Kırşehri

Hâdimü’l-fukarâ an 
evlâd-ı vâkıf Şeyh 

Balaban-ı Velî
es-Seyyid Abdullah

Hâdimü’l-fukarâ 
an evlâd-ı Aşık 

Paşa-yı Velî
es-Seyyid İbrahim

Hâdimü’l-fukarâ an 
evlâd-ı vâkıf Ahi 

Evran-ı Velî
Seyyid Şükrü

Hâdimü’l-fukarâ 
ve ene’l-fakîr 
es-Seyyid eş-

Şeyh Hacı Davud 
mütevellî-i vakf-ı 
Aşık Paşa-yı Veli

Hâdimü’l-fukarâ ve 
ene’l-fakîr eş-Şeyh 

Halil an evlâd-ı vâkıf 
Şeyh Balaban-ı Velî

Hâdimü’l-fukarâ 
es-Seyyid eş-Şeyh 

İbrahim seccâde-nişîn 
hulefâ-i Ahi Evran-ı 

Velî

Ed-dâ‘î el-fakîr 
İmâm-ı Câmi‘-i 
Ferişte Hâtûn

Halil

Ed-dâ‘î el-fakîr 
Hatîb-i Câmi‘-i Ahi 

Evran
Es-Seyyid Muhar-

rem

Ed-dâ‘î el-fakîr 
İmâm-ı Câmi‘-i 

Hacılı

Ed-dâ‘î el-fakîr 
Hatîb-i Câmi‘-i 

Kapucu

Ed-dâ‘î el-fakîr 
Hatîb-i Câmi‘-i Çarşu

Ömer

Ed-dâ‘î el-fakîr 
İmâm-ı Câmi‘-i 

Çarşu
Bende an esnâf Bende an-esnâf 

Şerif Mehmed

Bende an esnâf
Ali

Bende an esnâf
Mustafa

Bende an esnâf
Seyyid Fethi

Bende serbâzâr
Hidayet

Bende an esnâf 
Vahi Baba

Bende an esnâf
Abdurrahman Hamdi

Bende an esnâf
Ömer

Bende an esnâf
el-Hâc Hasan

Bende an esnâf
el-Hâc Receb

Bende an esnâf
el-Hâc Bekir

Bende an esnâf
Bende an esnâf

es-Seyyid Süleyman
Bende an esnâf Bende an esnâf

Bende an esnâf
Ömer

Bende an esnâf
es-Seyyid Ali

Bende an esnâf
Bende an esnâf

Mehmed Ali
Bende an esnâf

İsmail

Bende an ehli’s-
sûk

es-Seyyid Mehmed 
Emin

Bende an ehli’s-sûk
es-Seyyid Hacı Musa

Bende an ehli’s-sûk
Ali

Bende an ehli’s-
sûk Bende an ehli’s-sûk

Bende an ehli’s-
sûk

Hasan

Bende an ehli’s-sûk
Bende an ehli’s-sûk
es-Seyyid Mehmed

Bende an ehli’s-
sûk Bende an ehli’s-sûk

Bende an ehli’s-
sûk

es-Seyyid 
Ebubekir

Bende an ehli’s-sûk
İbrahim

Bende an ehli’s-sûk Bende an ehli’s-
sûk

Bende an ehli’s-sûk
Hasan

Bende an ehli’s-
sûk

Seyyid Abdurrah-
man

Bende an ehli’s-sûk
Bende an ehli’s-sûk

Seyyid Mehmed

Bende an ehli’s-
sûk

Hasan

Bende an ehli’s-sûk
Seyyid Hasan

Bende an ehli’s-
sûk

Bende a‘zâ
es-Seyyid Mehmed 

Esad

Bende a‘zâ
es-Seyyid Ali

Bende a‘zâ
Bende a‘zâ

es-Seyyid Abdur-
rahman

Bende a‘zâ
Ahmed

Bende a‘zâ
es-Seyyid Abdullah

Bende a‘zâ
es-Seyyid Receb

Bende hânedân
es-Seyyid Hüseyin

Bende hânedân Bende hânedân
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Cevdet Maliye / 10618   -   13 Cemaziyelahir 1235 [28 Mart 1820]

PAMUK VERGİSİ İHALESİ

Darphane-i Amire tarafından idare edilen pamuk vergisinden Konya,  İnsuyu, Belviran, 
Eskiil ma‘a Akçaşehir, Gaferyad, Larende, Aladağ, Pirlevganda, Karaman Ereğlisi, Kırışö-
zü, Saidili, Kırış ma‘a Bayburd, Kula ma‘a Kırış ve Bozulus, Beyşehir, Kaşaklı, Seydişehir, 
Bozkır, Kızanlı, Koçi-i Kebîr, Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, İshaklı, Aksaray, Eyübili, Koçhisar, 
Danişmendlü-yi Kebîr, Danişmendlü-yi Sağîr, Kırşehir, Döngel-i Keskin, Selmanlı, Koger, Ha-
cıbektaş ma‘a Yozgat kazalarında üretilen pamuk vergisi tahsilinin daha önce Karaman Valisi 
Vezir Hüseyin Paşa’ya ihale edilip fakat Hüseyin Paşa’nın görev yerinin değişmesi üzerine yeni 
tayin edilen Hacı Ebubekir Paşa’ya bir seneliğine yedi yüz kuruş karşılığında ihale edildiği.

3
Evâmiri tahrîr oluna.
Bâ‘is-i tastîr-i hurûf oldur ki;
Bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn Darbhâne-i Âmire tarafından zabt ve idâre olunan penbe 

rüsûmâtından Konya Sancağı’nda vâki‘ Konya ve İnsuyu ve Belviran ve Eskiil ma‘a Akçaşehir 
ve Gaferyad ve Larende ve Aladağ ve Pirlevganda ve Ereğli-i Karaman ve Kırışözü ve Saidili 
ve Kırış ma‘a Bayburd ve Kula ma‘a Kırış ve Bozulus kazâlarında ve Beyşehri Sancağı’nda 
vâki‘ Beyşehri ve Kaşaklı ve Seydişehri ve Bozkır ve Kızanlı ve Koçi-i Kebîr kazâlarında ve 
Akşehir Sancağı’nda vâki‘ Akşehir ve Ilgın ve Doğanhisarı ve İshaklu kazâlarında ve Aksaray 
Sancağı’nda vâki‘ Aksaray ve Eyübili ve Koçhisar ve Danişmendlü-yi Kebîr ve Danişmendlü-
yi Sağîr kazâlarında ve Kırşehri Sancağı’nda vâki‘ Kırşehri ve Döngel-i Keskin ve Selmanlu ve 
Koger(?) ve Hacıbektaş ma‘a Yozgat kazâlarında hâsıl ve pazar yerlerinde bey‘ u şirâ olan pen-
be ve rişte-i penbe ve kozalı penbenin resm-i mîrîleri tahsîli iki yüz otuz beş senesine mahsûben 
Eyâlet-i Karaman Vâlîsi Vezîr Seyyid Hüseyin Paşa’ya der‘uhde ve ilzâm olunup zabtiyçün 
bundan akdemce emr-i şerîf ısdâr ve i‘tâ olunmuşidi. El-hâletü hâzihi müşârun-ileyhin eyâlet-i 
mezkûreden infisâli hasebiyle iltizâm-ı mezkûr uhdesinden sarf ve tahvîl ile rüsûm-ı mezkûreyi 
işbu bin iki yüz otuz beş senesi Martı ibtidâsından sene-i merkûme Şubatı gâyetine değin bir 
sene-i kâmile zabt ve tahsîl eylemek üzre der‘uhde ve iltizâmına tâlib ve râgıb olan hâlâ Eyâlet-i 
Karaman Vâlîsi Vezîr-i mükerrem sa‘âdetlü el-Hâc Ebubekir Paşa hazretlerine bâ-irâde-i se-
niyye sâbıkı üzre yalnız yedi yüz guruş bedel-i iltizâm ile der‘uhde ve iltizâm olunup müşârun-
ileyh dahi iltizâm ve kabûl birle bedel-i iltizâmı olan meblağ-ı mezbûru vakt ü zamânıyla edâ ve 
teslîm eylemek üzre Darbhâne-i Âmire Hazînesi’ne memhûr deyn temessüğü vermeğin elviye-i 
mezkûre kazâlarında hâsıl ve bey‘ u şirâ olan penbe ve rişte-i penbe ve kozalı penbenin beher 
kıyyesinden îcâb eden resm-i mîrîlerini sene-i merkûmeye mahsûben zabt u rabt ve cem‘ ve 
tahsîl ve ahz u kabz eyleyüp taraf-ı âhardan müdâhale ve ta‘arruz olunmamak üzre mukaddem 
verilen emr-i mezkûrun kaydı ref‘ ve terkîn olunarak ber-minvâl-i muharrer müşârun-ileyh el-
Hâc Ebubekir Paşa hazretlerinin zabtiyçün şürût-ı nizâmı derciyle elviye-i mezkûreye başka 
başka müceddeden beş kıt‘a evâmir-i şerîfe i‘tâsı bâbında işbu temessük verildi.

Fî 13 C. sene 1235
es-Seyyid Hayrullah Nâzır-ı Darbhâne-i Âmire
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C. AS / 23743   -   15 Cemaziyelevvel 1256 [15 Temmuz 1840]

AHALİDEN ALINACAK VERGİ
Aksaray ve civar kazalardan talep edilen ağnam, revgan-ı sade ve diğer erzaklardan vergi alınma-

sı için halka baskı yapıldığı bildirildiğinden bu konuda Tanzimat-ı Hayriye gereğince ahalinin hiçbir 
şekilde zorlanmaması, bu vergilerin nüfus sayımı yapıldıktan sonra talep edilmesi karara bağlandığın-
dan Aksaray ve civarında yerleştirilen aşiretlerden ağnam vergisi alınmaması ancak bunlardan hane-i 
avarız vergisi alınması gerektiğinden bunun aksine ahaliden vergi alınmaması için Aksaray Muhassılı 
Seyyid Mehmed Said tarafından gönderilen yazı.

3
Mübârek ve mes‘ûd hâk-i pây-ı hâcet-revâ-yı hazret-i veliyyü’n-ni‘amîlerine ma‘rûz-ı abd-i kemterleridir ki;
Konya’da mevcûd asâkir-i muntazama-i şâhâne ta‘yînâtlarıyçün muhassıllığı muhavvel-i uhde-i çâkerî bu-

lunan Aksaray ve tevâbi‘i kazâlardan peyder-pey mutâlebe olunmakda olan ağnâm ve revgan-ı sâde ve erzâk-ı 
sâ’ire içün livâ-i mezbûr ahâlîsinin ziyâdece tazyîk olunmaları mûcib-i hâhişleri olacağını bi’t-tahkiye bir hüsn-i 
sûrete rabt ve tevsîk kılınması ve ba‘zı mevâddın tahrîran iş‘ârı mümkün olmayacağından tahrîr-i nüfûs ve emlâk 
netice-pezîr oldukdan sonra refâkat-i çâkerîde bulunan emlâk kâtibi Raci Efendi kulları vücûhdan bir iki nefer 
dahi mûmâ-ileyhe terfîk kılınarak ifâde-i şifâhiyelerinden keyfiyyet ma‘lûm olmak üzre gönderilmesi ve zikr 
olunan kazâlarda bulunan aşâ’ir tâ’ifesinden âdet-i ağnâm alınup alınmaması istîzânına dâ’ir akdemce takdîm-i 
hâk-i pây-i aliyyeleri kılınan arzuhâl-i çâkerânem manzûr-ı müşîrâneleri buyuruldukda Tanzîmât-ı Hayriye usûl-i 
ma‘delet-şümûlu îcâbınca hiçbir ferdin tazyîk olunması gayr-i câ’iz ve her bir mahallin ahvâl-i hâzırası hakkıyla 
bilinmekde olup tahrîrle tefhîm-i vâkı‘ası mümkün olmayan husûsât zımnında kâtib-i mûmâ-ileyhin veyâhûd 
münâsib birinin gönderilmesinde bir be’s olmayacağı ve bi-mennihî te‘âlâ tahrîr mâddesinin serî‘an ve âcilen 
arkası alındıkdan sonra kâtib-i mûmâ-ileyhin hem erzâk mâddesine karâr verilmek ve hem de bu tarafın ahvâl-i 
hâzırası bilinmek içün i‘zâmı ve aşâ’ir tâ’ifesinin konar-göçer makûleleri bu senelik müstesnâ olduklarından 
vergü-yi sâbıkları her ne ise ol vechile ahz ve idâre olunmaları ve temekkün ve tavattun etmişleri ahâlî-i sâ’ire mi-
sillü olduklarından Tanzîmât-ı Hayriye usûl-i mehâsin-şümûlünün o makûleler haklarında kâmilen icrâ ve îfâsı 
lâzım geleceği ve nefs-i Aksaray’da tertîb olunan meclis a‘zâlarına ma‘âş tahsîsine dâ’ir tahrîrât-ı çâkerânemin 
me’âli a‘zâ-yı meclis kullarının tefevvüklerinden bahisle ma‘âşları kangı sûretle tahsîs olunmak îcâb edeceği 
istîzânından ve müftî efendinin ma‘âş iltimâsından ibâret ve hâlbuki tanzîm ve tertîb-i meclis bu sûretle olma-
yup evvel-i emrde kur‘a-i şer‘iyye icrâ ve ba‘dehû herkesin kadr ve haysiyyetine göre ma‘âş tahsîs kılındığını 
müş‘ir defterinin takdîm ve isrâ olunmasına menût idüğünden taraf-ı çâkerîden dahi ber-minvâl-i muharrer kur‘a 
usûlünü ba‘de’l-icrâ ol vechile a‘zâ-yı mûmâ-ileyh kullarının mikdâr-ı ma‘âşı ve esâmîlerini ve müftî efendi 
dâ‘îlerine dahi tahsîs ve tensîb kılınan ma‘âşın keyfiyyet ve kemmiyetini mübeyyin defterinin sür‘at-i takdîmini 
âmir şeref-rîz-i sudûr buyurulan emirnâme-i seniyyeleri bi’l-vusûl me’âl-i âlîsi rehîn-i ilm-i çâkerânem olarak 
ta‘lîmnâme-i seniyyede münderic ve tasrîh kılındığı vechile kur‘a-i şer‘iyyenin icrâsiyçün kurâlardan intihâba ge-
lecek ahâlî tertîb ve sâ’ir a‘zâlığa hâhiş olanların dahi gidüp mahkemeye ismini kayd etdirmek husûsu dahi emlâk 
ve arâzî ashâbına keyfiyyet i‘lân kılınmış inşâ’allâhu’r-rahmân çend gün zarfında a‘zâ hakkında olan kur‘a usûlü 
ba‘de’l-icrâ karârı vechile tensîb olunacak ma‘âşlarıyla defteri ve sûret-i intihâb ve kur‘a keyfiyyeti bi’l-etrâf 
bâ-arzuhâl arz ve inhâya müsâra‘at kılınacağı ve tahrîr-i nüfûs ve emlâk netice-pezîr oldukdan sonra refâkat-i 
bendegîde bulunan muharrir-i emlâk Raci Efendi kulları ile vücûhdan birinin ba‘zı ifâdât-ı şifâhiyeleriyçün 
lede’t-tezekkür gönderileceği ve Aksaray kurâlarında temekkün ve tavattun etmiş aşâ’irden öteden berü âdet-i 
ağnâm âdet olmamağla ve hiçbir ferdin tazyîk olunması gayr-i câ’iz olduğuna nazaran aşâ’ir-i merkûmeden 
âdet-i ağnâm ahz olunmayacağı ancak aşâ’ir-i merkûmenin temekkün ve tavattun eylemiş hâne-i avârıza bağlu 
emlâk ve arâzî ashâbları hakkında Tanzîmât-ı Hayriye usûl-i mehâsin-şümûlünün kâmilen icrâsı lâzım gelmiş ise 
de el-hâletü hâzihi devletlü übbehetlü Konya Müşîri el-Hâc Ali Paşa hazretleri tarafından usûl-i sâbıka vechile 
aşâyir-i merkûma voyvoda nasb olunmuş ve beher mâhda iki üç def‘a çâkerlerine haber irsâl eyler ki aşâyir-i 
merkûme Tanzîmât-ı Hayriye’den müstesnâ ve sâbıkı vechile kendüsüne ihâle buyurulmuş olduğunu tahrîr ve 
şifâhen inhâ birle Tanzîmât-ı Hayriye’ye dâ’ir hâlâ bir şey denilmemesini emr ve tenbîhden hâlî olmadığından 
aşâyir-i merkûme haklarında Tanzîmât-ı Hayriye’nin icrâsı müstakil emr-i âlî şeref-sunûh ve sudûruna muhtâc 
idüği bedîhî olup ancak a‘zâ hakkında irâde buyurulan kur‘a-i şer‘iyye ba‘de’l-icrâ bâ-mazbata-i meclis gerek 
memleha keyfiyyeti ve gerek aşâyir-i merkûme hakkında Tanzîmât-ı Hayriye icrâsı istid‘â kılınacağı iş‘ârına 
cesâret kılınmağın ol bâbda ve her hâlde emr u fermân ve lütf ü ihsân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 15 Ca. sene [12]56
Bende es-Seyyid Mehmed Said

Muhassıl-ı Emvâl-i Livâ-yı Aksaray
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A. MKT. MHM  /  254 – 77   -   12 Receb 1279 [02 Ocak 1863]

ÇALINAN TUZ VE VERGİ BEDELLERİNİN GÖNDERİLMESİ

Niğde Kaymakamı Abdülhalim Galib’in emrindeki askerlerle daha önce çalınmış olan devlete ait tu-
zun bulunarak bedelinin de tahsil edilip tuzla görevlilerine teslim edildiği, bölgede bulunan aşiretlerin 
devlete olan vergi borçlarının da tahsiline başlanıldığı bu arada asker firarilerinin bir bölümünün de 
yakalanarak Konya’ya gönderildikleri ayrıca Kırşehir, Ürgüb ve Aksaray kazalarından ağnam vergisi 
olarak üç milyon otuz bir bin beş yüz yetmiş iki kuruşun da tahsil edilerek Nevşehir Postanesi vasıtasıyla 
Maliye Hazinesi’ne gönderildiğine dair Sadaret’e gönderdiği yazı.

3

Pîş-gâh-ı mekârim-destgâh-ı Hazret-i Vekâlet-penâhî’ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Ma‘lûm-ı ma‘âlî-melzûm-ı Sadâret-penâhîleri buyurulduğu üzre çâker-i kemîneleri mevcûd-ı 

refâkat-i bendegânem olan süvârî asâkir-i nizâmiye-i hazret-i şâhâne ve muvazzafa ile iki mâha 
karîb ki Aksaray kazâsına tâbi‘ aşâyir ve kabâil içinde geşt ü güzâr etmekde ve mesrûk tu-
zun bi’t-tahkîk zâhire ihrâcıyla ber-mûceb-i ta‘lîmât-ı seniyye îcâb eden esmânı ma‘a cezâ-yı 
nakdî peyderpey tahsîl ve nezd-i bendegîde bulunan memlaha me’mûru kullarına teslîm kı-
lınmakda ve aşâyir-i merkûme cümleten kefâlet-i müteselsileye bi’r-rabt sâye-i âsâyiş-vâye-i 
hazret-i pâdişâhîde emniyyet-i kâmilenin istihsâl ve istikmâline say‘-i behîmâl olunarak cümle-
den taraf-ı ekmelü’l-mecd ve’ş-şeref hazret-i Hilâfet-penâhî ve cenâb-ı Vekâlet-penâhîleri içün 
da‘avât-ı hayriyye isticlâb olunmakda bulunmuş ve bu sırada aşâyir-i merkûme üzerinde sinîn-i 
vâfireden berü terâküm etmiş olan emvâl-i vergü ve mürettebât-ı sâ’ire Hazîne-i Celîle’den 
vukû‘ bulup Bulgar Ma‘den-i Hümâyûnu’yla güherçile fabrikası havâlesine ceste ceste verilmiş 
ve bir uçdan verilmekde bulunmuş olan tahsîlâtdan başka kavâ’im-i nakdiye bedelâtıyla sinîn-i 
sâbıka ve lâhıka ağnâm rüsûmundan olarak Kırşehir ve Ürgüb ve Aksaray kazâlarından dahi 
üç yük otuz bir bin beş yüz yetmiş iki guruş iz‘âc-ı ahâlî vukû‘a gelmeksizin tahsîl ile hazîne-
bend olarak Nevşehir Postahânesi’ne teslîmen cânib-i Hazîne-i Celîle-i Mâliye’ye takdîm ve 
irsâl kılınmış ve ba‘zı kuttâ‘-ı tarîk ve sârık makûlelerinden yirmi ve kur‘a-i şer‘iyye bakâyâ 
ve firârîsinden dahi altmış neferin mahalline îsâli zımnında Konya’ya gönderilmiş ve bedel-i 
mezbûr ile rüsûmât-ı mezkûre ve sâ’ir matlûbât-ı Hazîne-i Celîle kusûru dahi inşâallâhu te‘âlâ 
yâverî-i teveccühât-ı ekber-âyât-ı hidîv-i a‘zamîleriyle müddet-i kalîle zarfında bi’l-ikdâm yer-
lü yerinden kâmilen istihsâl olunarak Hazîne-i Celîle-i merkûmeye isbâl olunacağı derkâr bu-
lunmuş idüğünün arz ve inbâsı her hâl ü kârda hakk-ı nâ-müstahıkk-ı bendegânemde kimyâ-yı 
a‘zam ve belki andan daha azîz ve efham bildiğim neyyir-i nazar-ı merhamet-eser-i cenâb-ı 
velî-ni‘metîlerinin fark-ı memlûkânemde kemâ-kân istikbâsını istid‘â ma‘razında arz-ı hâl-i bî-
kesânem takdîmine ictirâ olunmağın ol bâbda ve kâffe-i ahvâlde emr u fermân ve merhamet-i 
firâvân hazret-i men-lehü’l-emr ve’l-ihsân efendimizindir.

Fî 12 Recebü’l-ferd sene [12]79 ve fî 22 Kânûn-ı Evvel sene 1278
Bende Kâ’immakâm-ı Livâ-i Niğde Abdülhalim Galib
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MF. MKT / 978 – 72   -   5 Muharrem 1325 [18 ŞUBAT 1907]

KÖYLERE OKUL YAPILMASI

Macan Köyü’nde olduğu gibi Aksaray, Nevşehir, Ürgüb ve Arabsun kazalarındaki köylere 
de birer mektep yapılarak muallim tayin edilmesi ve maaşlarının tedarik edilmesi hususunda 
bölge ahalisinin teşvik edilmesi ve yapılacak çalışmaların takip edilmesine dair Konya Vilayeti 
Maarif Müdüriyeti’den gönderilen yazı. 

3

Konya Vilâyeti Ma‘ârif Müdîriyeti’nin işbu tahrîrâtında Arabsun, Ürgüb, Nevşehir, Aksa-
ray kazâlarına tâbi‘ kurâ ahâlîsine birer bâb mekteb inşâsıyla mu‘allimlerinin ta‘yîni tasvîb ve 
îcâbına tevessül etdirilmiş ve Macan karyesinde bir bâb mektebin vaz‘-ı esâsı icrâ kılındığı arz 
edilmiş ve mezkûr kazâlar dâhilindeki kurâda inşâsı tasvîb ve tevessül edilen mekâtibin biran 
evvel ikmâliyle küşâdları ve mu‘allimîn ma‘âşâtı içün dahi devamlı vâridât tedâriki zımnında 
mütemevvilân-ı ahâlîye teşvîkât-ı lâzıme ve ta‘kîbât-ı mukteziye icrâsı lâzımeden ve müdîr-i 
mûmâ-ileyhin ta‘mîm-i ma‘ârif husûsunda masrûf olan ikdâm ve gayretleri mûcib-i takdîr bu-
lunmuş olduğundan ta‘kîbât-ı mütemâdiye icrâsıyla mekâtib-i mezkûrenin te’sîs ve küşâdları 
esbâbının istikmâli husûsunun cevâben müdîriyet-i mezkûreye iş‘ârı menût-ı irâde-i celîle-i 
dâver-i ekremîleridir ol bâbda emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 24 Kânûn-ı Evvel sene [1]322
Mekâtib-i İbtidâiye Müdîriyeti

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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MF. MKT / 962 – 36   -   21 Ramazan 1324 [8 Kasım 1906]

FEYZ-İ SIBYAN İBTİDAİ MEKTEBİNE YAPILAN TAYİN

Aksaray’da padişahın cülusu gününde açılışı yapılan Şeyhhamid Mahallesi’ndeki Feyz-i 
Sıbyan İbtidai Mektebi’nin muallimliğine yüz elli kuruş maaşla Hacı Hasanlı Mekteb-i İbtidaisi 
muallimi Mehmed Efendi’nin naklen ve terfian ve onun yerine de Konya Darulmuallimin Mek-
tebi mezunu Mustafa Remzi Efendi’nin tayin edilmelerinin onaylandığı.

3

Konya Vilâyeti
Ma‘ârif Müdîriyeti
Ma‘ârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsine
Devletlü efendim hazretleri;
Fî 25 Teşrîn-i Evvel sene [1]322 târîh ve doksan iki numarolu emirnâme-i sâmî-i 

fehîmânelerine cevâbnâme-i âcizânemdir. Geçen sene cülûs-ı hümâyûn-ı hazret-i hilâfet-
penâhîye şeref-müsâdif yevm-i mes‘adetde Aksaray’ın Şeyhhamid Mahallesi’nde mücedde-
den inşâ olunduğu arz ve iş‘âr olunan ve Feyz-i Sıbyân tevsîmi münâsib görülen mekteb-i 
ibtidâî mu‘allimliğine mahallince tedârik olunan ve büdçede gösterilen karşulukla ve yüz 
elli guruş ma‘âşla Hacı Hasanlı Mekteb-i İbtidâîsi mu‘allimi Mehmed Efendi’nin naklen ve 
terfî‘an ve inhilâl eden mezkûr Hacı Hasanlı Mekteb-i İbtidâiyesi’ne de mezkûr mu‘allimliğe 
muhassas yüz guruş ma‘âşla Konya Dâru’l-mu‘allimîni me’zûnlarından Mustafa Remzi 
Efendi’nin müceddeden ta‘yîni tensîb olunmuş ve mûmâ-ileyh Mustafa Remzi Efendi’den 
alınan ma‘a evrak-ı müsbete bir kıt‘a tercüme-i hâl varakasıyla li-ecli’t-tasdîk bir kıt‘a dâru’l-
mu‘allimîn şehâdetnâmesi leffen arz ve takdîm kılınmış olmağla mezkûr şehâdetnamenin 
ba‘de’t-tasdîk i‘âdesi husûsuna müsâ‘ade buyurulmak bâbında emr u fermân hazreti men-
lehü’l-emrindir.

Fî 6 Muharrem sene [1]326 ve fî 26 Kânûn-ı Sânî sene [1]323
Konya Ma‘ârif Müdîri
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Konya Vilâyeti Ma‘ârif Müdîrliği’nin işbu şukkasıyla Aksaray’ın Şeyhhamid Mahallesi’nde 
geçen sene cülûs-ı hümâyûn-ı meyâmin-makrûn-ı hazret-i hilâfet-penâhîye şeref-müsâdif rûz-ı 
fîrûzda müceddeden inşâ edilen ve Feyz-i Sıbyân nâmıyla tevsîm kılınan mekteb-i ibtidâî 
mu‘allimliğine şehrî yüz elli guruş ma‘âşla Hacı Hasanlı Mekteb-i İbtidâîsi mu‘allimi Meh-
med Efendi’nin naklen ve terfî‘an ve anın yerine de şehâdetnâmesi leffen takdîm-i huzûr-ı âlî-i 
âsafâneleri kılınan mahallî daru’l-mu‘allimîn ibtidâiye şu‘besi me’zûnlarından Mustafa Remzi 
Efendi’nin ta‘yînleri arz ve beyân edilmiş olduğundan mûmâ-ileyhimâdan Mehmed Efendi’nin 
tercüme-i hâl varakası ba‘dehû taleb edilmek üzre dâru’l-mu‘allimînden me’zûn olduğu evrâkının 
tedkîkinden anlaşılan Mustafa Remzi Efendi’nin me’mûriyet ve şehâdetnâmesinin tasdîki 
husûsunun Meclis-i Ma‘ârif’e emr ve havâlesi menût-ı re’y-i âlî-i dâver-i ekremîleridir ol bâbda 
emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 16 Muharrem sene [1]326 ve fî 6 Şubat sene [1]323
Mukâbele-şod
Meclise fî 7 [Şubat sene 1323]
Anadolu masasına fî 9 sene minhü.

Ber-mûceb-i derkenâr Aksaray’ın Şeyhhamid Mahallesi’nde müceddeden küşâd edilen Feyz-i 
Sıbyân Mekteb-i İbtidâîsi mu‘allimliğine nakl edilen Hacı Hasanlı Mekteb-i İbtidâîsi mu‘allimi 
Mehmed Efendi’nin tercüme-i hâl varakası ile şehâdetnâmesinin vürûdunda mu‘âmelesi icrâ 
olunmak üzre Hacı Hasanlı Mekteb-i İbtidâîsi mu‘allimliğine intihâb olunan Mustafa Remzi 
Efendi’nin me’mûriyetinin ve leffen takdîm kılınan tercüme-i hâl varakasına merbûtan dâru’l-
mu‘allimîn şu‘besi şehâdetnâmesinin emsâli misillü tasdîki meclisce de bi’t-tezekkür tensîb kılın-
mış olmağla Mekâtib-i İbtidâiye İdâresi’yle Muhâsebe ve Sicil Şu‘besi’nce mu‘âmele-i lâzımenin 
îfâsından sonra keyfiyyetin ve tahlîfi lüzûmunun cevâben emr ve iş‘âr ve mezkûr şehâdetnâmenin 
dahi i‘âde ve tesyâr buyurulması bâbında emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 3 Safer sene [1]326 ve fî 23 Şubat sene [1]323
Re’îs Mehmed Esad ve diğer mühürler.
Mûcebince

Mûmâ-ileyh Mustafa Remzi Efendi’nin me’mûriyet ve şehâdetnâmesi tasdîk ve idârece 
mu‘âmele-i lâzımesi icrâ edilmiş olmağla ber-mûceb-i karâr îcâbının îfâsı zımnında evvel-i emr-
de işbu tahrîrât melfûfuyla beraber cânib-i Muhâsebe’ye takdîm kılındı.

Fî 1 Mart sene [1]324

Ber-mûceb-i buyuruldı-i âlî-i nezâret-penâhî ve karâr Meclis-i Muhâsebe’ce de mûmâ-ileyhin 
mu‘âmele-i kaydiyyesi îfâ kılınmış olmağla ma‘âşâtından ale’l-usûl â’idât-ı ma‘lûmenin bi’t-
tevkîf sanduk-ı mahsûslarına irsâli ve henüz muhlef değil ise tahlîfinin icrâsı lüzûmunun merbût 
şehâdetnâmenin lef ve i‘âdesiyle bâlâdaki karârdan bahisle cevâben Konya Ma‘ârif Müdîriyeti’ne 
emr ve izbârı zımnında Mektûbî Kalemi’ne verilmek üzre işbu şukka Sicil Şu‘besi’ne tevdî‘ kı-
lındı.

Fî 27 Mart sene [1]34
Sicille vürûdu fî 1 Nisan sene [1]324
Niyazi Bey’e
Sicil mu‘âmele-i kaydiyyesi îfâ kılınmış olmağla mûmâ-ileyh Mustafa Efendi’nin mürsel 

tercüme-i hâl varakası ahz ve 6975 numarosuna kayd ve hıfz kılınmış idüğinin kendüsüne li-
ecli’t-teblîğ ilâveten tahrîrât-ı aliyyeye derc ve izbâr buyurulması zımnında ma‘a şehâdetnâme 
Mektûbî Kalemi’ne takdîm edildi.

Fî 9 Mart sene [1]324
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MF. MKT / 954 – 12   -   28 Receb 1324 [17 Eylül 1906]

RÜŞDİYE MEKTEBİ’NİN TAMİRİ

Aksaray Rüşdiye Mektebi’nin tamiri hususunda yapılan keşif evrakının ilgili makamlarda 
incelenerek tamir edilmesinin uygun görüldüğü ve bu tamirat için gereken dokuz yüz kuruşun 
Maarif Nezareti bütçesinden mahsubunun yapıldığından tamiratın yapılmasına izin verildiği.

3

Konya Vilâyeti
Ma‘ârif Nezâret-i Celîlesine

Devletlü efendim hazretleri;
Aksaray Kazâsı Mekteb-i Rüşdîsi’nin ba‘zı mahalleri muhtâc-ı ta‘mîr olması hasebiy-

le lede’l-keşf dokuz yüz guruşla meydana gelebileceği ve ta‘mîrât-ı mezkûrenin emâneten 
icrâsı ihâlesinden menfa‘atli olacağı beyânıyla icrâ-yı îcâbına dâ’ir kazâ-i mezkûr meclis-i 
idâresinden bi’t-tanzîm Niğde Mutasarrıflığı’ndan isrâ kılınan mazbata ve keşf varakası üze-
rine mekteb-i mezkûrun hakîkaten muhtâc-ı ta‘mîr ve termîm olduğu anlaşıldığından muktezî 
mebâliğin sarfına me’zûniyet i‘tâsı husûsunun cânib-i âlî-i nezâret-penâhîlerine izbârı Ma‘ârif 
Müdîriyeti’nden ifâde ve mezkûr mazbata ile varaka-i keşfiye leffen takdîm ve itâre kılınmağla 
iktizâsının îfâ ve emr ve inbâsına müsâ‘ade-i aliyye-i âsafâneleri râyegân buyurulmak bâbında 
emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 7 Receb sene [1]323 ve fî 24 Ağustos sene [1]321
Konya Vâlîsi

Bende Faik
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Evvel-i emrde melfûf evrak-ı keşfiyye tedkîk edilmek üzre nezâret-i celîle-i fehîmâneleri 
mi‘mârlığına havâle buyurulması bâbında emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 8 Eylül sene [1]321
Mi‘mârlığa fî 9 [Eylül sene 1321]

Merbût keşf defteri mu‘âyene ve tedkîk kılınarak matlûba muvâfık bulunduğu ma‘rûzdur ol 
bâbda cânib-i Muhâsebe’ye takdîm kılınur.

Fî 12 Eylül sene [1]321
Nezâret-i Celîle Mi‘mârı
Bende Pavli Maksidi

Aksaray Kazâsı Rüşdiye Mektebi’nin dokuz yüz guruş ile ta‘mîrine müte‘allık olan melfûf 
evrâk-ı keşfiyyenin muvâfık-ı usûl olduğu nezâret-i celîle-i âsafâneleri mi‘mârlığının bâlâdaki 
derkenârında beyân edildiğinden meblağ-ı mezbûrun sene-i hâliye büdçesinin taşra kısmın-
da inşâ’ât tertîbinin kapanmasına mebnî te’sîsât tertîbinden naklen icrâ-yı mahsûbuyla sarfı 
husûsunun taht-ı karâra alınması içün Meclis-i Ma‘ârif’e havâle buyurulması bâbında emr u 
fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 27 Eylül sene [1]321
Meclis’e 28 [Eylül sene 1321]
Anadolu masasına fî 1 Teşrîn-i Evvel sene minhü.

Aksaray Kazâsı Mekteb-i Rüşdîsi binâsının ta‘mîr ve termîmi içün mürsel mazbata ve keşf 
varakasıyla taleb olunan dokuz yüz guruşun Muhâsebe’nin derkenârı vechile sene-i hâliye büd-
çesinin taşra kısmında muharrer inşâ’ât tertîbinin kapanmasına mebnî te’sîsât tertîbinden nak-
len icrâ-yı mahsûbuyla ale’l-usûl sarfına me’zûniyet i‘tâsı husûsunun Muhâsebe’ye emr ve 
havâle buyurulması bâbında emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 22 Şa‘bân sene [1]323 ve fî 8 Teşrîn-i Evvel sene [1]323
A‘zâ -, a‘zâ es-Seyyid Süleyman, a‘zâ Mehmed Galib, a‘zâ es-Seyyid Mehmed Halid, a‘zâ-, 

a‘zâ Ahmed Hamdi, a‘zâ-, Re’îs Süleyman, a‘zâ Abdullah Tahir, a‘zâ Ali, a‘zâ, a‘zâ, a‘zâ, a‘zâ 
es-Seyyid Mehmed Hulusi, a‘zâ.

Ber-mûceb-i buyuruldı-i âlî-i cenâb-ı nezâret-penâhî meblağ-ı mezbûrun Muhâsebe’ce 
mu‘âmele-i mahsûbiyyesi îfâ kılınmış olmağla mahallince de ta‘mîrât-ı lâzımenin icrâsıyla 
sarfiyât-ı vâkı‘anın tesâdüf edeceği şehriyye masraf cedvelinin sene-i hâliye te’sîsât sütunu-
na idhâl ve evrâk-ı müsbetesinin rabtan irsâli husûsunun cevâben mahalline teblîği zımnında 
Mektûbî Kalemi’ne tevdî‘ olunur.

Fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]321





OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

208

Y. MTV / 28 – 1   -   13 Muharrem 1305 [1 Ekim 1887]

GELVERİ KÖYÜ’NDE ALINAN SIHHİ TEDBİRLER

Aksaray’ın Gelveri köyünde ortaya çıkan dizanteri ve tifo hastalığına karşı gerekli sıhhi ted-
birlerin alınması için Mersin Karantina tabibinin bölgeye gönderildiği ve alınan tedbirlerle bu 
hastalıkların yayılmasının önlendiğine dair Sıhhiye Nezareti’nden Sadaret’e gönderilen yazı.

3

Nezâret-i Umûr-ı Sıhhiye
Tahrîrât Odası

Konya Vilâyeti’nden Dâhiliye Nezâreti’ne vârid olup manzûr-ı âlî buyurulan 3 Eylül 
sene [1]303 târîhlü bir kıt‘a telgrafnâmede Aksaray kazâsına mülhak Gelveri karyesinde 
dizanteri ve humma-yı tifoidi hastalıkları zuhûr ederek vefeyât vukû‘ bulduğu ve mahal-
lince ba‘zı tedâbîre teşebbüs kılındığı bildirilmiş ise de buradan serî‘an mahalline tabîb-i 
mahsûs i‘zâm ve irsâliyle emr-i müdâvât ve esbâb-ı tahaffuziyenin kemâ-yenbagî istihsâl 
ve istikmâli şeref-sâdır olan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî iktizâ-yı âlîsinden 
bulunduğunu şâmil selh-i Zi’l-hicce sene [1]304 ve fî 6 Eylül sene [1]303 târîhli tezkire-i 
aliyye-i âsafâneleri üzerine ber-mantûk-ı emr u fermân-ı cenâb-ı şehen-şâhî mezkûr hasta-
lıklar hakkında tedkîkât-ı fenniye icrâsıyla beraber lâzım gelen tedâbîr ve tedâvînin ittihâz 
ve icrâsı zımnında mahall-i mezkûra Mersin Karantinası tabîbi sevk ve i‘zâm olundu-
ğundan illet-i mezkûrenin nev‘ ve derecâtıyla netîce-i icrâ’âtı hâvî alınacak ma‘lûmâtın 
iş‘ârına müsâra‘at olunacağı 7 Eylül sene [1]303 târîhlü mütekaddem tezkire-i cevâbiye-i 
âcizânemle arz olunmuşidi bu kerre vilâyet-i müşârun-ileyhâ ile tabîb-i mûmâ-ileyh ta-
rafından 16 ve 17 Eylül sene [1]303 târîhleriyle alınan iki kıt‘a telgrafnâmeden mahall-i 
mezkûrda icrâ-yı hükm eylediği bildirilen hastalığın humma-yı tifoidi olduğu tebeyyün 
eylediği ve ittihâz olunan tedâbîr-i sıhhiye semeresiyle lehü’l-hamd indifâ‘a yüz tutduğu 
anlaşılmış idüğinin savb-ı sâmî-i âsafânelerine izbârı Dâ’ire-i Sıhhiye’den ifâde kılınmış 
olmağın ol bâbda emr u fermân hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 13 Muharrem sene [1]305 ve fî 19 Eylül sene [1]303
Sıhhiye Nâzırı
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DH. UMVM / 37 – 37   -  7 Cemaziyelahir 1334 [10 Nisan 1916]

LEKELİ HUMMA İLE İLGİLİ HARCANAN BÜTÇE

Aksaray kazasında meydana gelen lekeli hummanın yayılmasının önlenmesi için harcanan 
bin iki yüz kuruşun muvazene bütçesine dahil edilmesi talep edilmişse de bu talebin kanunen ve 
nizamen mümkün olmadığının Niğde Mutasarrıflığı’na bildirildiği.

3
Dâhiliye Nezâreti Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Müdîriyeti

Niğde Mutasarrıflığı’na
29 Şubat sene [1]332 târîhli ve 279-22 numarolu tahrîrât-ı behiyyelerinde Aksaray kazâsınca 

lekeli humma masârıfı olarak sarf edilen bin iki yüz guruş içün livânın [1]331 senesi muvâzene-i 
husûsiyesinde bir gûnâ tahsîsât bulunmadığı cihetle mebâliğ-i mezbûrun masârıf-ı gayr-i melhûze 
tertîbinden bi’t-tenzîl büdçenin on yedinci sıhhiye faslında lekeli humma masârıfı nâmıyla yeniden 
açılacak üçüncü maddeye nakli lüzûmu encümen karârıyla izbâr edilmekde ise de husûsî büdçe-
den tahsîsâtı olmayan husûsât içün Muhâsebe-i Husûsiye Müdîriyeti’nce havâlenâme verilmesi 
veyâ merkez-i livâdan havâlenâme istihsâl olunmaksızın Aksaray Kazâsı Muhâsebe-i Husûsiye 
Me’mûrluğu’nca sarfiyâtda bulunulması gibi yolsuzluklara ne sûretle meydan verildiği anlaşıla-
mamış ve irâde-i husûsiye ta‘lîmâtnâmesi ahkâmı hilâfında sarfiyâtda bulunanların ale’d-derecât 
mes’ûliyetleri cihetine gidilmesi muktezî görülmüşdür. Bir de esâsen masârıf-ı gayr-i melhûze 
tertîbi büdçenin hîn-i tanzîminde vukû‘u melhûz masârıfdan add olunamayarak fasl-ı mahsûs açıl-
mamış olan masârıfın te’mîn-i tesviyesi maksadıyla vaz‘ edilmiş ve lekeli humma gibi nâ-gehânî 
olarak livânın ba‘zı noktalarını istîlâ eden emrâz-ı sâriye mücâdelâtı içün idâre-i husûsiyece ihtiyâr 
olunacak masârıfın tertîb-i mezbûrdan bi’l-mahsûb tesviyesi mümkün bulunmuş olmadığından 
livânın [1]331 senesi büdçesinde ayrıca mâdde küşâdı ile sür‘atle icrâsına mahal görülememişdir 
ana göre iktizâsının îfâsıyla nezârete ma‘lûmât i‘tâsı bâbında.

Yazıla.
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A. MKT. MHM / 360 - 78   -   9 Rebiulevvel 1283 [22 Temmuz 1866]

KOLERA HASTALIĞINA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

Başgösteren kolera hastalığı dolayısıyla Konya Vilayeti’ne bağlı Ereğli, Aksaray ve Bor kazala-
rında sıhhi tetbirlerin alındığı ancak ihtiyac olan ilaçların gönderilmesine dair Konya Valiliği’nden 
Seraskerlik’e gönderilen yazı.

3

Taraf-ı Vâlâ-yı Hazret-i Ser‘askerî’ye
Konya Eyâleti dâhilinde kâ’in Ereğli ve Aksaray ve Bor kazâlarında kolera illeti zuhûr 

ederek tedâbîr-i tahaffuziye icrâ olunmakda idüği beyânıyla memleket tabîbi tarafından ve-
rilen varakada gösterilen eczânın irsâli lüzûmuna dâ’ir Konya Vâlîliği’nden mevrûd tahrîrât 
mezkûr varaka ile beraber gönderilmiş olmağla serî‘an iktizâsının icrâ ve ifâdesi ve tahrîrât-ı 
merkûmenin i‘âdesi bâbında irâde efendimindir.

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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A. MKT. MVL / 23 – 97   -    22 Rebiulevvel 1266 [5 Şubat 1850]

DAVA TAKİPLERİNDEKİ ZORLUK

Aksaray kazasının geniş coğrafyaya yayılmış olmasından dolayı Niğde ve Konya’ya uzak 
olduğundan dava ve davacıların oralara gidip davaların takip etmekte çeşitli zorluk ve sıkın-
tılara düştüklerinden ahalinin bu sıkıntılarına bir çare olmak üzere öncelikle davaların Aksa-
ray Kaza Meclisi’nce görülüp halledilmesi halledilemeyen davaların da Niğde veya Konya’ya 
mazbata ile bildirilmesi talebiyle Aksaray Kaza Meclisi’nce hazırlanan mazbatanın Sadaret’e 
gönderildiği ve bu konuda Sadaret’den Konya Valiliği ile Niğde Kaymakamlığı’na da emir 
gönderilmesini talep ettikleri.

3

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Aksaray kazâsının kurâ ve tevâbi‘i kazânın cevânib-i erba‘ası altmış sâ‘atden mütecâviz 

olmağla kurâ ve tevâbi‘i beynleri [ba‘îd] mesâfe olduğundan ve Niğde sancak başımız on sekiz 
sâ‘at bilinmiş kürsî-i livâ Konya otuz beş sâ‘at olduğundan kâ’immakâmlık ve vâlî tarafından 
cüz’î ve küllî bahâne ve desîse ile ba‘zı ashâb-ı hukûka ve yâhûd ahâlîce bir keyfiyyet günde ve 
yâhûd haftada şunu bunu ihzâr ve da‘vâsı sâbit olsa bile mahbûshânelerde belde-i âhar bulun-
duğundan ol mahbûs bir kefîle kendünü rabt edemeyüp da‘vâların şer‘an ve kânûnen faslı olun-
mayup mesâfe-i ba‘îdede sancak ve kürsî-i livâda ezâ ve cefâ çeküp ve ba‘zı a‘râza dûçâr ve 
bir tarafdan iz‘âc-ı ahâlî ve bir tarafdan işi ve gücü ta‘tîl olduğundan bir takım masârıfa dûçâr 
oldukları hasebiyle husûs-ı mezkûrun kazâmız meclisine lede’l-havâle meclisimizce müzâkere 
olunup şer‘î ve kânûnî sûret vererek taraflarına bâ-mazbata ifâde kılınması ve yâhûd sûret ve-
remeyeceğimiz husûs olduğu hâlde bâ-mazbata ifâde ve taraflarından gelen mübâşirine terfîkan 
gönderilmesine hâvî müsâ‘ade-i Sadâret-penâhîleri niyâzını ve bir takım ahâlî ve fukarâ kulları-
nı iz‘âcdan halâs olunmasına dâ’ir taraf-ı çâkerânelerimize bir kıt‘a emirnâme-i sâmî ve taraf-ı 
kâ’immakâmımıza ve vâlîmize hitâben dahi birer kıt‘a emirnâme-i sâmî niyâzımız bâbında 
mazbata-i çâkerânelerimiz takdîmine ictisâr kılındı ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazreti 
men-lühü’l-emrindir.

Fî 7 S. sene [12]66

Bende a‘zâ es-Seyyid Mehmed Said, bende a‘zâ es-Seyyid İbrahim, bende a‘zâ (…), ed-
dâ‘î Nakîb Seyyid İbrahim, ed-dâ‘î müftî-i kazâ-i mezbûr Seyyid Hasan Şükrü, ed-dâ‘î nâ’ib-i 
kazâ-i mezbûr Mehmed Emin, bende an hâcegân müdîr-i kazâ-i Aksaray Fevzi.
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A. MKT. DV / 173 - 82   -   11 Safer 1277 [29 Ağustos 1860]

APSARI KÖYÜ’NDE YAPILACAK DEĞİRMENE AİT DAVA

Aksaray hanedanından Ali Paşazade Hasan Celali ile kardeşlerinin, dedelerinden kendilerine intikal 
eden Apsarı köyündeki eski değirmenin bitişiğine yeni bir değirmen yapmak istemelerine ve bu değirme-
ne gelen suyun kullanımına mani olan aynı köyden İhtiyaroğlu Molla Mehmed ve kardeşleriyle Konya 
Meclisi’nde muhakemelerinin yapılmasını talep etmişlerse de öncelikle konunun mahallinde etraflıca 
tedkik edilerek neticenin bildirilmesi için Aksaray idaresine emir gönderilmesine dair Sadaret’e talimat 
verildiği.

3
Muktezâsı Dîvân-ı Hümâyûn’dan.
Me’âl-i inhâyı musaddak bir gûne mazbata ve i‘lâm ve tahrîrât olmadığından isti‘lâmı lâzım gelmekle 

bu sûretde husûs-ı mezbûr inhâ olunduğu üzre midir ve müdâhale-i vâkı‘aya sebeb nedir ve tarafeynin 
mahallinde terâfu‘ları sebkat etmişmidir ve’l-hâsıl her ne vechile ise mahallinde meclisce ma‘rifet-i şer‘le 
bi’l-etrâf tahkîk ve bâ-mazbata ve i‘lâm ve tahrîrât der-bâr-ı şevket-karâr-ı mülûkâneye inhâ ve tenmîk 
olunmak içün isti‘lâmı hâvî emir-nâme-i sâmîleri tastîr buyurulması menût-ı re’y-i âsafîleri idüği muhât-ı 
ilm-i âlîleri buyuruldukda fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

İsti‘lâmı hâvî himmet buyurula.
Fî 11 Saferü’l-hayr sene 1277

Ma‘rûz-ı bendeleridir ki;
Niğde Sancağı dâhilinde kâ’in Aksaray kazâsına tâbi‘ Absarı karyesi civârında vâki‘ ecdâdımızdan biz-

lere intikâl edüp kalmış olan bir bâb âsiyâb mülkümüzün derûnuna müceddeden bir bâb âsiyâb dahi ihdâs 
etmek emelinde olarak mübâşeret eylemiş olduk ise de kadîm âsiyâbımızdan cereyân eyleyen su harkın-
dan müceddeden yapılacak âsiyâbın suyunu dahi idâre ederken mezkûr Absarı karyesi ahâlîlerinden İhti-
yaroğlu Menla Mehmed ve biraderleri Hasan ve Abdülkadir ve biraderzâdeleri Hüseyin ve Muhtâr Köse 
Ali ve Ali Ammi oğlu Musa nâmân kimesneler mahzâ nefsâniyyet ve garazlarından dolayı müceddeden 
inşâ edeceğimiz âsiyâbı yapdırmayuz diyerek bu kullarına birkaç senelerden berü mâni‘ olup ve yüzle-
rinden şimdiye değin pekçok mazarrat-ı küllî görmüş olduğumuzdan şerr ve mazarratlarını üzerlerimiz-
den bir vechile def‘ edemeyüp şu ma‘delet-i seniyyede kesân-ı merkûmân yüzlerinden çok ziyân gördük 
şer‘an nizâmen muhâkemelerimizde hak bizlerin yedlerinde ise de izlâm olmayup ve yedlerimizde çend 
kıt‘a fetvâ-yı şerîf dahi var ise kesân-ı merkûmânlar ta‘annüd eylediklerinden bir gûnâ nush-ı pend kabûl 
etmeyüp kesân-ı merkûmânlar da‘vâlarında âsiyâb-ı mezkûra cereyân eden harkda bizim dahi hakkımız 
var demekde ise de hâlbuki karye-i mezbûrun harkı yüz seneden akdem mu‘attal ve harâb olup ism-i cism 
nâ-bedîd olarak merkûmânların pederleri ecdâdımız büyük dedelerimize gelerek sizlerin âsiyâb harkından 
bizlere dahi ücretle su verin ve ücretinin yerine beher senede iki def‘a hark-ı mezbûru tathîr edelim diyerek 
kavlî karâr etmişler ve bizler dahi el-ân ol karâr üzre mukırr ve mu‘terif oluyoruz kadîm âsiyâba ne başka 
müceddeden inşâ olunan âsiyâb dahi harkı mezbûrdan idâre oldukdan sonra Absarı karyesin değil âhar 
başka karye ahâlîsi olsa ziyâdesiyle idâre eder ve hark-ı mezkûrun suyu küllî mahal idâre eder hâlbuki 
bizler başka mahalle âsiyâb ihdâs edecek değilüz ancak mine’l-kadîm âsiyâbımız derûnuna ihdâs edecek 
olduk ise de mahzâ sâlifü’z-zikr Absarı karyesi ahâlîlerinden İhtiyâroğlu Menla Mehmed ve biraderleri 
Hasan ve Abdülkadir ve birader-zâdeleri Hüseyin ve Muhtâr Köse Ali ve Ali Ammi oğlu Musa nâmân 
kimesneler nefsâniyyet ve garazlarından bu gibi hareketde olduklarından kazâmızda pek çok muhâkeme 
olduk ise haklu iken şerr ve mazarratlarını def‘ edemediklerinden li’llâh ve li-rasûlihî keyfiyyât ma‘lûm-ı 
Vekâlet-penâhîleri buyuruldukda kesân-ı merkûmân ile Meclis-i Kebîr-i Eyâlet-i Konya’da ihkâk-ı hak 
olmak üzre Konya vâlî-i vâlâ-şânı devletlü paşa hazretlerine hitâben bir kıt‘a fermân-ı âlî-şânın inâyet ve 
ihsân buyurulması niyâzlarımız bâbında arz-ı hâl-i bendegânemiz takdîmine ictisâr kılındı ol bâbda ve her 
hâlde emr u fermân lütf ü ihsân hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Bende Osmanzâde Hasan kulları, Bende Osman-zâde İbrahim kulları, Bende Osman-zâde Ali kul-
ları, Bende kazâ-i mezbûrdan Küsdük karyesinden Osman-zâde Ahmed Efendi kulları, Bende biraderi 
Abdullah kulları, Bende biraderi İbrahim Ramis kulları, Bende biraderi Ali Rıza kulları, Bende kazâ-i 
mezbûrdan biraderi Rüstem kulları, Bende Aksaray hânedânlarından Ali Paşa-zâde Hasan Celalî kulları.
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A. MKT. DV / 117 - 28   /   10 Safer 1274 [29 Eylül 1857]

HZ. MEVLANA SÜLALESİNDEN BAZI HANIMLARIN ALACAK DAVASI

Hz. Mevlana sülalesinden Emine, Refia, Münire ve Aliye Hanımlar’ın, babalarının Aksaraylı Çörek-
çi esnafı ile Ekecekli Mustafa’ya verdiği buğday, hayvan ve nakit paradan olarak toplam otuz dokuz bin 
küsür kuruşu vermemek için çeşitli bahaneler uydurduklarından paranın tahsilini talep ettiklerinden 
alacaklarının tahsil edilmesi hususunda ilgililere emir verildiği.

3

Ma‘rûz-ı câriyeleridir ki;
Bu câriyelerinin altmış bir senesi pederimiz bulunan sülâle-i Mevlânâ’dan Cemaleddin-

zade Ali Bahaeddin vefât edüp umûrumuzu tesviye edecek ricâlden bir kimesnemiz ol-
madığından pederimizden müntakil ve mevrûs Niğde Sancağı dâhilinde Aksaray kazâsı 
ahâlîlerinden çörekçi esnâfının ve Ekecekli Mustafa birbirlerine kefîl bi’l-mâl ve kefîl bi’n-
nefs olmak üzre pederimizden bâ-tahvîl cihet-i karz aldıkları hınta ve nukûd ve hayvânât 
bahâya müşterek vermiş oldukları elli iki ve üç senelerinden olan tahvîllerini mukırr ol-
dukları hâlde kazâ nâ’ibi fazîletlü efendi tarafından dahi imza ve temhîr etdirmişler ise de 
bu câriyelerinin eytâm bulunduğumuzdan şimdiye kadar tahsîlâtına muvaffak olunamayup 
şimdiye değin imrâr-ı vakt eylediğinden duyûn tahvîllerini ve aldıkları akçelerini ikrâr edüp 
ba‘dehû edâ eyledik diyerek bir takım hilâf-ı hareketde bulunduklarından edâ ve teslîmlerine 
dâ’ir yedlerinde ilmuhaberleri olmadığı ve duyûn tahvîllerinde aslâ ve kat‘â teslîmlerine 
zahriyeleri dahi olmadığından ve kimlere edâ eylediniz diyerek şuralarını isbât-ı vücûd 
edin dedikde bir vechile cevâb vermemiş olduklarından hakk-ı âcizânemiz olan duyûn 
tahvîllerinde yegân yegân otuz dokuz bin küsür guruşumuzu çürütmek sevdâsında bulun-
dukları ma‘lûm-ı rahîmâneleri buyuruldukda şer‘an ve gerek kânûnen ahkâm olunmasıyla 
tahsîlâtına dâ’ir livâ-i mezbûr kâ’immakâmı bey bendelerine hitâben bir kıt‘a emirnâme-i 
sâmîlerinin ıstâr ve ihsân buyurulması bâbında ve kâffe-i hâlde emr u fermân hazret-i men-
lehü’l-emrindir.

Fî 15 Ağustos sene [12]73
Bende sülâle-i Mevlânâ Alime câriyeleri, Bende sülâle-i Mevlânâ Münire câriyeleri, 

Bende sülâle-i Mevlânâ Refika câriyeleri, Bende sülâle-i Mevlânâ Emine câriyeleri.
Himmet buyurula.
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BAD / Nüfus / 6289 – 5   -  1289 [1872-1873]

AKSARAY BÖLÜĞÜ’NDEKİ ASKERLER

Aksaray bölüğünde bulunan askerlerin görevleri, ikametgahları ve ölmüş olanların ölüm 
tarihlerini havi liste.

3

Bülük-i Aksaray: 1
Vâcib şehr-i M. sene 1219
İmâm Arif oğlu 
Menla Mustafa

15,5 guruş
15,5 guruş
31 guruş

Bölükbaşı Hacı oğlu 
Pehlüvan Ali

37 guruş, 6 para
37 guruş, 6 para

74 guruş, 13 para

Mülâzım Menla 
İbrahim oğlu Ali

28,5 guruş, 13 para
28,5 guruş, 13 para
57,5 guruş, 6 para

Alemdar 
Tekyenişînoğlu 

Mehmed
24,5 guruş, 6 para
24,5 guruş, 6 para
49 guruş, 13 para

Çavuş 
Derlemezoğlu 

Seyyid Hüseyin
20,5 guruş
20,5 guruş
41 guruş

Şehr-i M. sene [1]219
Terhacı Mahallesin’den Mülazım Hacı oğlu Ali

28,5 guruş, 13 para
13 guruş

Mahalle-i Kerki
Hayme: 1

Odabaşı
Kızılca’dan 

Kibritçioğlu Mehmed

Onbaşı
Odabaşıoğlu Hasan

13 guruş
13 guruş

Meydan 
Mahallesi’nden Selci 

oğlu Memiş

Bâb-ı Sağîr 
Mahallesi’nden 

Deli Ahmed oğlu 
Mustafa

Sakallı
Belücek 

Mahallesi’nden 
Borluoğlu Ali

Kerki Mahallesi’nden 
Çınaroğlu Mehmed

Nakkâş 
Mahallesi’nden 
Çukadâroğlu Ali

Belücek 
Mahallesi’nden 
Çekenuzoğlu 

Hüseyin

İhrâc-şüd Ca. 
[12]19
Nakkâş 

Mahallesi’nden 
Abdullah Efendi 

oğlu Ali

Sakallı
Belücek 

Mahallesi’nden 
Abdüssamed oğlu 

Numan

Sakallı Belücek Mahallesi’nden Nurullah oğlu Osman

Hayme: 2
Onbaşı

Diyarbakırlı Mustafa 
oğlu Ömer
13 guruş
13 guruş

Minarecik 
Mahallesi’nden Kara 
Veli oğlu Mehmed

Akhisar karyesinden 
Alicik oğlu Ahmed

Akhisar karyesin-
den Hacı Mehmed 

oğlu Ahmed

Akhisar karyes-
inden Tabanoğlu 

Veli

Akhisar karyesinden 
Abdullah oğlu Os-

man

Kızılkaya’dan 
Veli’nin oğlu Ali

Akhisar karyesin-
den Deli Bekir oğlu 

Hasan
Lalesu karyesinden İbrahim oğlu Hasan

Hayme: 3
Onbaşı
Şeyhli 

Mahallesi’nden Eyüb 
oğlu Hacı Mehmed

13 guruş
13 guruş

Keslehisar’dan Kesle 
Sarıoğlu İsmail

Kızılca 
Mahallesi’nden Ço-

lak Ali oğlu Ali

Kızılca 
Mahallesi’nden 
Bekmezcioğlu 

İbrahim

Kızılca 
Mahallesi’nden 

Abdüsselam oğlu 
Mehmed

Şeyhli 
Mahallesi’nden 

Feyzullah oğlu Nu-
man

Şeyhli 
Mahallesi’nden 

Yakub oğlu Osman

Kalanlar 
Mahallesi’nden 
Bezooğlu Halil

Ebuzeyd Mahall-
esinden Kelteoğlu 

Hüseyin

Timar 
Mahallesi’nden 

Aydın oğlu Salih
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Hayme: 4

Onbaşı
Kızılca 

Mahallesi’nden 
Kalaycı Efe’nin oğlu 

Mehmed
13 guruş
13 guruş

Terhacı 
Mahallesi’nden 

Bektaş oğlu Abdül-
kadir

Sakallı
Kalanlar 

Mahallesi’nden Ali 
Bey oğlu Süleyman

Kalanlar 
Mahallesi’nden 

Topaloğlu Mehmed

Kalanlar 
Mahallesi’nden 
Hobaşoğlu Me-

hmed

Kalanlar 
Mahallesi’nden 
Yüzbaşıoğlu Ali 

Sakallı
Timarhâne 

Mahallesi’nden 
Tabutoğlu Feyzullah

Kalanlar 
Mahallesi’nden Ali 

Bey oğlu Ömer

Ca. [12]19
Kalanlar 

Mahallesi’nden 
Osman Efendi oğlu 

Osman

Sakallı
Kalanlar 

Mahallesi’nden 
Hasan Beşe oğlu 

Yusuf
Hayme: 5

Onbaşı
Kızılca 

Mahallesi’nden Hatıl 
Ahmed oğlu Hasan

13 guruş
13 guruş

Meydan 
Mahallesi’nden 
Karaca’nın oğlu 
Abdurrahman

Kalanlar 
Mahallesi’nden 

Gökçe oğlu Yakub

Kalanlar 
Mahallesi’nden Kör 

Solak oğlu Ali

Sakallı
Kalanlar 

Mahallesi’nden 
Keleş Hüseyin 

oğlu Halil

Şeci  Mahallesi’nden Kaynıoğlu 
Hüseyin

Çerdeki Mahallesi’nden Osman 
Beşe oğlu Abdülkadir

Kızılca Mahallesi’nden Veli Bey 
oğlu Ahmed
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Hayme: 6
Onbaşı
Zencirli 

Mahallesi’nden Kör 
Ali oğlu Ali

13 guruş
13 guruş

Sakallı
Meydan 

Mahallesi’nden 
Mucurluoğlu Bekir

Kızılca 
Mahallesi’nden 

Sarımsakoğlu Halil

Köstek karyesinden 
Tiftikçioğlu Musa

Köstek karyesin-
den Abdülkadir 
oğlu Mehmed

Belücek Mahallesi’nden Osman 
Beşe oğlu Veli

Meydan Mahallesi’nden Kadı’nın 
oğlu Ahmed

Şeyhgazi Mahallesi’nden 
Kurukafaoğlu Mehmed

Hayme: 7
Onbaşı
Belücek 

Mahallesi’nden 
Mucurluoğlu Ali

13 guruş
13 guruş

Zencirli 
Mahallesi’nden 

İhtisâboğlu Osman

Sakallı
Nevşehirli karının 

oğlu Halil

Paşacık 
Mahallesi’nden 

Bakkâl Süleyman 
oğlu Mehmed

Sakallı
Yuva karyesin-
den Hacı oğlu 

Hüseyin

Yuva karyesinden 
Karaoğlanoğlu 

Ahmed

Absarı karyesinden 
Ferteklioğlu Ahmed

Paşacık 
Mahallesi’nden 

Tahtasızoğlu Mustafa

Kalanlar 
Mahallesi’nden 
Deli Hasan oğlu 

Hüseyin

Gelegüle karyes-
inden Musa oğlu 

Mehmed

Hayme: 8
Onbaşı

Eyübili kazâsından 
Emir Hasan oğlu 

İsmail
13 guruş
13 guruş

Meydan 
Mahallesi’nden Ali 

Dede oğlu Süleyman

Sarıkaraman karyes-
inden İbrahim oğlu 

Ömer
Orta karyeden Deli 

Veli oğlu Hızır
Orta karyesinden 
İbiş oğlu Musa

Koçhisarı karyesinden 
İbiş oğlu Memiş

Sakallı
Ahurlu karyesinden 

Deli İshak oğlu Fazlı

Sakallı
Ahurlu karyesinden 
Hamza oğlu Ahmed

Sakallı
Alasu karyesinden 
Narlı Hasan oğlu 

Süleyman

Sakallı
Alasu karyesin-
den Aziz’in oğlu 

Ali
Hayme: 9

Onbaşı
Kızılca 

Mahallesi’nden 
Sarıoğlu Musa

13 guruş
13 guruş

Keslehisar’dan 
Kürdoğlu Hasan

Sebil Mahallesi’nden 
Köse Hüseyin oğlu 

Hüseyin

Sebil 
Mahallesi’nden 

Yaralı Ahmed oğlu 
Hasan

Sebil 
Mahallesi’nden 
Çatanbaroğlu 

Mehmed

Sebil Mahallesi’nden 
Koca İbiş oğlu İsa

Belücek 
Mahallesi’nden 

Demirci Halil oğlu 
Abdülkadir

Bâb-ı Sağîr 
Mahallesi’nden 

Akhisarlıoğlu Nebi

Sakallı
Nakşid 

Mahallesi’nden 
Kethüdâ İbrahim 

oğlu İbrahim

Sakallı
Zencirli 

Mahallesi’nden 
Muslu Beşe oğlu 

Musa
Hayme: 10

Onbaşı
Terhacı 

Mahallesi’nden 
Hatîboğlu Ali

13 guruş
13 guruş

Şeyhli 
Mahallesi’nden 

Malkıç karının oğlu 
Mehmed

Kerki Mahallesi’nden 
Yaturoğlu Ali Baba

Selime karyesin-
den Yakub oğlu 

Mehmed

Selime karyes-
inden Bekir oğlu 

Ömer

Selime karyesinden 
Numan oğlu Ahmed

Ahlad karyesinden 
Ali Baba oğlu Ahmed

Ahlad karyesinden 
Çatı Osman oğlu 

İsmail

Ahlad karyesinden 
Tavil Mehmed 
oğlu İbrahim

Ahlad karyesin-
den Rahmet oğlu 

Abdullah





OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

228

Bölük 2
İmâm

Kızılca 
Mahallesi’nden 

Sivaslıoğlu Halil
15,5 guruş
15,5 guruş
31 guruş

Bölükbaşı el-Hâc İsa 
oğlu İsa

37 guruş, 6 para
37 guruş, 6 para

74 guruş, 13 para

Mülazım Alaybeyi-
zâde Ali

28,5 guruş, 13 para
28,5 guruş, 13 para
57,5 guruş, 6 para

Alemdar Ali Bey 
oğlu İshak

24,5 guruş, 6 para
24,5 guruş, 6 para
49 guruş, 13 para

Çavuş Hacı 
Kibaroğlu Ali

20,5 guruş
20,5 guruş
41 guruş

Hayme: 1
Onbaşı

Taşpazar’dan Yahya 
Bey oğlu Mehmed

13 guruş
13 guruş

Kerki Mahallesi’nden 
Köse Mehmed oğlu 

Mehmed

Belücek 
Mahallesi’nden 

Tilkioğlu Mehmed

Sakallı
Paşacık 

Mahallesi’nden 
Karacaoğlu Mustafa

Belücek 
Mahallesi’nden 
Mehmed Beşe 

oğlu Halil

Zencirli 
Mahallesi’nden 
Hanlıoğlu Halil

Paşacık 
Mahallesi’nden 
Kiloğlu İbrahim

Sakallı
Paşacık 

Mahallesi’nden 
Bozadakoğlu Mehmed

Sakallı
Kerki 

Mahallesi’nden 
Beydikoğlu Hüseyin

Sebil 
Mahallesi’nden 

Kara Memiş 
oğlu Ali

Hayme: 2
Onbaşı
Deveci 

Mahallesi’nden 
İmâmoğlu Muslu

13 guruş
13 guruş

Absarı 
Mahallesi’nden Ali 
Ömer oğlu Bekir

Sebil Mahallesi’nden 
Kurd Musa oğlu Halil

Sebil 
Mahallesi’nden 
Tahtacı Kadir’in 

karındaşı Ali

Câmi‘-i Kebîr 
Mahallesi’nden 

Eskicioğlu 
Mehmed

Terhacı 
Mahallesi’nden 

Molla Yakub oğlu 
Mustafa

Terhacı 
Mahallesi’nden Nuh 

oğlu İbrahim

İmirzabey 
Mahallesi’nden Kah-
veci Osman oğlu Hacı 

Osman

Coşlu 
Mahallesi’nden 
İshak oğlu Ali

Coşlu 
Mahallesi’nden 

Cengay oğlu 
Ali

Hayme: 3
Onbaşı

Kerki Mahallesi’nden 
Çıplakoğlu Abdülfet-

tah
13 guruş
13 guruş

Terhacı 
Mahallesi’nden Kil 

Ali oğlu İbrahim

Kerki Mahallesi’nden 
Çolak Yahya oğlu 

Hasan

Kerki 
Mahallesi’nden 
Ökçesiz İsmail 
oğlu Mustafa

Kerki 
Mahallesi’nden 
Kul Hasan oğlu 

Hasan

Kerki Mahallesi’nden 
Abdussamed oğlu 

Hüseyin

Sakallı
Sofular 

Mahallesi’nden 
Bulaşıkoğlu Himmet

Bâb-ı Sağîr 
Mahallesi’nden 

Keleşoğlu Osman

Kerki 
Mahallesi’nden 

Kör Mehmed oğlu 
Veli

Belücek 
Mahallesi’nden 
Çolak Ali oğlu 

Osman
Hayme: 4

Onbaşı
Belücek 

Mahallesi’nden 
Kehraboğlu Ali

13 guruş
13 guruş

Belücek 
Mahallesi’nden Hacı 

oğlu Abdullah
Belücek Mahallesi’nden 

Cibikoğlu İsmail

Belücek 
Mahallesi’nden 

Mevlüd oğlu 
Mehmed

Belücek 
Mahallesi’nden 

Keleşoğlu 
Mustafa

Belücek 
Mahallesi’nden Halil 

oğlu İsmail

Sakallı
Belücek 

Mahallesi’nden 
Boduroğlu Yusuf

Belücek Mahallesi’nden 
Kör Ali oğlu İsmail

Sakallı
Sebil 

Mahallesi’nden 
Köse oğlu Halil

Belücek 
Mahallesi’nden 

Baykuşoğlu 
Yusuf

Hayme: 5
Onbaşı
Nakkâş 

Mahallesi’nden İshak 
oğlu Mehmed

13 guruş
13 guruş

Kızılca 
Mahallesi’nden 

Za‘îm oğlu İsmail

Kalanlar Mahallesi’nden 
Köse Ömer oğlu İsmail

Nakşid 
Mahallesi’nden 

Abdüsselam oğlu 
Mustafa

Nakşid 
Mahallesi’nden 
Deli Bekir oğlu 

Ahmed

Nakşid 
Mahallesi’nden 

Deli Hüseyin oğlu 
Mustafa

Belücek 
Mahallesi’nden Deli 
Osman oğlu Mehmed

Sakallı
Muhsinçelebi 

Mahallesi’nden 
Karabaşoğlu Memiş

Sakallı Meydan 
Mahallesi’nden 
Telekli İsmail

Belücek 
Mahallesi’nden 

Abdüssamed 
oğlu Ahmed

Fevt şehr-i Ca. 
[12]19
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Hayme: 6
Onbaşı

Minarecik 
Mahallesi’nden 

Mustafa’nın çırağı Ali
13 guruş
13 guruş

Sakallı
Belücek 

Mahallesi’nden 
Köle’nin oğlu Ali

Paşacık 
Mahallesi’nden Çul 

Veli oğlu İsa

Paşacık 
Mahallesi’nden 
Çelebi’nin oğlu 

Mehmed

Sebil 
Mahallesi’nden 
Kazancıoğlu Ali

Sakallı
Kerki Mahallesi’nden 

Sumruluoğlu İbiş

Kerki 
Mahallesi’nden 
Sumrulu İbiş’in 

karındaşı Ali

Zencirli 
Mahallesi’nden 

Deli Hüseyin oğlu 
Mustafa

Kerki 
Mahallesi’nden 
Zebiloğlu İsmail

Terhacı 
Mahallesi’nden 
Hacı Bezir oğlu 

Ali
Hayme: 7

Onbaşı
Paşacık Mahallesi’nden 

Karacaoğlu Mehmed
13 guruş
13 guruş

Bâb-ı Sağîr 
Mahallesi’nden 

Araboğlu Mehmed

Çardeki 
Mahallesi’nden 
Kara Veli oğlu 
Abdurrahman

Sakallı
Şamlı 

Mahallesi’nden 
Hızır oğlu 
Hüseyin

Sakallı
Çardeki 

Mahallesi’nden 
Dingiloğlu Ali

Belücek Mahallesi’nden 
Kürkçü İbrahim oğlu İsmail

Belücek Mahallesi’nden 
Halil oğlu Kasım

Belücek Mahallesi’nden 
Cebecioğlu Abdullah

Fevt bölük 2 şehr 4 
Receb sene [1]219

Nakkâş Mahallesi’nden 
Tekelioğlu Mehmed

Hayme: 8
Ra. [1]219

Onbaşı
Kerki Mahallesi’nden 
Cabbar oğlu Abdur-

rahman

Onbaşı
Terhacı 

Mahallesi’nden Deli 
Hacı oğlu Ali

Mülâzım-ı evvel 2. 
Bölük-i Aksaray

Şehr-i S. sene 1219

Zencirli 
Mahallesi’nden 

İsmail oğlu İsmail

Sebil 
Mahallesi’nden 

İsmail’in karındaşı 
oğlu Ali

Paşacık 
Mahallesi’nden 
Emir Halil oğlu 

İbrahim

Terhacı 
Mahallesi’nden Topal 

Bezir oğlu Ömer

Sakallı
Terhacı 

Mahallesi’nden 
Seyranoğlu İsmail

Terhacı 
Mahallesi’nden 

Hatîboğlu Yahya

Minarecik 
Mahallesi’nden 

Adiye oğlu Hasan

Şeyhgazi 
Mahallesi’nden 

Nurullah oğlu Ali

Kerki Mahallesi’nden Cabbar oğlu Abdurrahman Koçhisar karyesinden Kara Hasan oğlu Hasan

Hayme: 9
Sakallı

Onbaşı Koçhisar 
karyesinden Koca’nın 

oğlu Ali
13 guruş
13 guruş

Sakallı
Koçhisar’dan Mehmed 
Bey oğlu Abdurrahman

Koçhisar’dan 
Terazüoğlu Yusuf

Koçhisar’dan 
Mengüşoğlu Musa

Koçhisar’dan 
Şeref’in oğlu 

Mustafa

Koçhisar’dan 
Bacaksızoğlu Ömer

Koçhisar’dan Ketel Ali 
oğlu Ahmed

[Fevt] Şehr-i Ra. 
sene [12]19

Sakallı
Koçhisar’dan 

Keteloğlu Ömer

Koçhisar’dan Nu-
man oğlu Osman

Sakallı
Koçhisar’dan 

Kürdoğlu Yusuf

Hayme: 10

Sakallı
Onbaşı Kalanlar 

Mahallesi’nden Ali 
oğlu Yunus Çelebi

13 guruş
13 guruş

Sakallı
Şeyhli Mahallesi’nden 

Palazoğlu Hasan

Şeyhli 
Mahallesi’nden 
Derzi Osman’ın 

karındaşı Mustafa

Sakallı
Bormuhtar 

Mahallesi’nden 
Akhisarlıoğlu Ali

Kızılca 
Mahalle’den 
Hacı Ağa’nın 
oğlu Mehmed

Sebil Mahallesi’nden 
Hacı Ömer oğlu 

Hüseyin

Hacıhasan 
Mahallesi’nden 

Serrâcoğlu Mehmed

Hacıhasan 
Mahallesi’nden 

Kemal oğlu Abdur-
rahman

Sebil 
Mahallesi’nden 

Bekir Sipâhî oğlu 
Ebubekir

Koçhisar’dan 
Mevlüd oğlu 

Mevlüd
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D. CRD / 40177   -   1 Cemaziyelahir 1249 [16 Eylül 1833]

NÜFUS SAYIM DEFTERİ

Daha önce yapılan nüfus sayımının sağlıklı olmadığından Aksaray ve bağlı yerlerde Mukay-
yid Mehmed Said tarafından yapılan nüfus sayımı defterinin Sadaret’e takdimi.

3

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki;
Tahrîr-i nüfûs mâddesi umûr-ı mühimme-i seniyyeden olunmuş olmağla bundan akdem 

mütesellimimiz atûfetlü es-Seyyid Cemaleddin Ağa kullarına hitâben bir kıt‘a mektûb-ı 
sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhî vürûd etmiş emre imtisâlen o anda tahrîr-i nüfûs husûsuna 
ma‘rifet-i şer‘le der‘akab gayret olundukda mukayyid bulunan efendi dâ‘îleri ve sâ’ir ki-
mesneler tahrîr-i nüfûsu kadîminden lâyıkıyla tahrîr olunamadığı ağa kullarına ihbâr et-
meleriyle o anda ma‘rifet-i şer‘ ve ağa-yı mûmâ-ileyh kulları ma‘rifetiyle müceddeden 
tahrîr olunup gerek hâne ve gerek nüfûs tezâyüd eden taşradan gelme olmayup kadîmî 
ahâlîden olup akdem tahrîre me’mûr olan lâyıkıyla tahrîr etmemiş olunduğu bu def‘a 
tahrîrden tezâyüd eden yüz seksen üç hâne tezâyüd eylediği ve nüfûsun dahi lâyıkıyla 
tahrîr olunmadığından akdem deftere idhâl olunmayan bin beş yüz doksan bir nüfûs mu-
kaddem der-bâr-ı ma‘delet-karâra takdîm olunan defterden tezâyüd etmiş olarak sancak-ı 
mezbûr kurâsından Gerveli [Gelveri] karyesi re‘âyâları dahi emre imtisâlen gerek a‘lâ ve 
evsat ve ednâ gadrden ârî olarak teftîş ve tefahhus olunup akdem ketm ve ihtifâ ile yirmi 
altı a‘lâ kaydıyla bu def‘a lâyıkıyla bakıldıkda yüz yirmi dokuz a‘lâ ve iki yüz yedi evsat 
ve on dört ednâ defter-i nüfûsa mukayyed olunup ve yine sancak-ı mezbûr kurâsından Har-
vadala re‘âyâlarından evsatı kırk beş ednâsı dört defterde mukayyed olunup ve Sivrihisar 
karyesinden a‘lâ beş evsat altmış ednâ iki re‘âyâ kayd olunarak ve derûn-ı Aksaray’da 
vâki‘ re‘âyâdan evsat yirmi bir ve ednâ üç aded re‘âyâ kaydıyla defter-i mezkûrda mukay-
yed olunduğu nümûdâr olmağile defter-i mezkûr dahi der-bâr-ı ma‘delet-karâra irsâl ve 
îsâl olunduğu ol ki vâki‘u’l-hâl bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i a‘lâya arz ve i‘lâm olundu bâkî 
emr hazreti men-lehü’l-emrindir.

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehri Recebü’l-ferd li-sene tis‘a ve erba‘în ve mi’eteyn 
ve elf.

el-abdü’d-dâ‘î li’d-devleti’l-aliyyeti’l-Osmâniye
Mehmed Emin Uşşakî-zâde el-Kâdî be-Medîne-i Aksaray
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Sa‘âdetlü atûfetlü cerîde nâzırı efendi hazretleri iktizâsını i‘lâma himmet buyuralar.
Berây-ı yoklama-i mevlid ve fevt ve reft ve mürd ve (…) esâmî ve re‘âyâ der-kazâhâ der-

livâ-i Aksaray gâye-i M sene [1]249 ber-mûceb-i memhûr ve mümzâ defâtir yoklama-i vâride 
(…) tashîh-şüde.

Esâmî
Fevt ve reft (…)

Tevellüd
Neferân

Tüvânâ
Neferân

Sabî
Neferân

Müsin
Neferân

Tüvânâ
Neferân

Sabî
Neferân

Müsin
Neferân

Kasaba 267 34 4 64 2 24 72

Kurâhâ 259 39 31 42 26 33 72

Kazâ-i Aksaray 526 73 35 106 28 57 144

Kazâ-i Eyübili 12 8 8 6 - 7 10

Kazâ-i Koçhisar 8 7 1 2 13 39 6

[Yekûn] 546 88 44 114 41 103 160

Re‘âyâ der-kazâ-i Aksaray
Mevlid
Neferan

Mürd ve reft (…)

5
A [A‘lâ]
11 aded

T [Evsat]
60 aded

D [Ednâ]
125 aded

Sabî
8 aded

A [A‘lâ]
44 aded

T [Evsat]
181 aded

D [Ednâ]
32 aded

Müsin
39 aded

Ma‘rûz-ı bendeleridir ki;
Ber-mûceb-i usûl Aksaray Sancağı’nın hâvî olduğu kazâlardan vârid olan yoklama defterle-

rinin iktizâsı tanzîm ve yekûnları bâlâ-yı i‘lâm-ı çâkerîde terkîm olunmuş olduğundan defter-i 
mezbûr emsâli vechile cerîdede bi’t-tevkîf ber-minvâl-i bâlâ re‘âyânın cizye muhâsebesine il-
muhaberinin i‘tâsı lâzım geleceği ma‘lûm-ı devletleri buyuruldukda emr u fermân hazreti men-
lehü’l-emrindir.

Mehmed Said
Mûcebince ilmuhaberi tahrîr oluna.
Fî 25 N. sene [124]9

Ma‘rûz-ı bende-i kadîm ve çâker-i abd-i müstedîmleridir ki;
Tahrîr-i nüfûs mâddesi akdem ve elzem-i umûr-ı mehâmm-ı Saltanat-ı Seniyye’den oldu-

ğuna mebnî bundan akdemce şeref-sudûr buyurulan mektûb-ı sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhî 
mantûk-ı münîfi üzre mukayyid-i defter bulunan efendi abd-i dâ‘îlerini zîr-i idâre-i bendegânem 
olan nefs-i Aksaray ve hâvî olduğu mahallere me’mûren gönderilerek bir kat dahi müceddeden 
tahrîr ve sebt-i defter olunarak mukaddemce lâyıkıyla tahrîr olunamadığından bu def‘a yüz 
seksen üç hâne tezâyüd eylediği ve andan mâ‘adâ bin beş yüz doksan bir nüfûs ziyâde bulun-
muş ve andan mâ‘adâ gadrden ârî olarak livâ-i mezbûr dâhilinde Gelveli [Gelveri] karyesinde 
yüz yirmi dokuz a‘lâ ve iki yüz yedi evsat ve on dört ednâ olarak sebt-i defter olunmuş ve 
yine sancak-ı mezbûr kurâlarından Harvadala’da kâ’in re‘âyânın kırk beş nüfûs evsat ve dört 
nefer ednâ ve diğer Sivrihisar karyesinde beş a‘lâ ve altmış evsat ve iki ednâ kayd olunmuş ve 
derûn-ı Aksaray’da kâ’in yirmi bir evsat ve üç aded ednâ re‘âyâ kaydile lâzım gelen nüfûs def-
terleri tanzîm birle takdîm-i hâk-i pây-i übbehet-karâr-ı veliyyü’n-ni‘amîleri kılınmış olmak-
dan nâşî keyfiyyet livâ-i mezbûr nâ’ibi efendi abd-i dâ‘îlerinin takdîm-i huzûr-ı lâmi‘u’n-nûr-ı 
rahîmâneleri kılınan i‘lâm-ı şer‘iyyeden dahi muhât-ı ilm-i âlem-ârâ-yı veliyyü’n-ni‘amîleri 
buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u fermân ihsân-ı ferâvân hazreti veliyyü’l-emr ve’l-
ihsânındır.

Bende Mehmed Cemaleddin
Mütesellim-i Aksaray kulları hâlâ
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Cevdet Maliye / 55   -   29 Cemaziyelahir 1235 [13 Nisan 1820]

NÜFUS SAYIMINA AİT MASRAFLAR
Aksaray ve köylerinde yapılan nüfus sayımı dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları ile zabtiye 

memuru, katip ve diğer görevlilere tahsis edilen maaş miktarı ile güvenlik kuvvetlerine tahsis 
edilen yevmiye ve tayinat miktarlarını havi liste.

3
Bâ‘is-i defter-i sernâme oldur ki;
Mahallât ve kurâ muhtârları ve fi’l-asl vergü vermediklerinden mâ‘adâ hafî ve celî muhtârlık 

içün beş yüz guruşdan bin guruşa kadar aldıkları mesmû‘-ı seniyye buyurulup bundan sonra 
Tanzîmât-ı Hayriye usûl-i mehâsin-şümûlünce muhtârân ve sâ’ir vergü vermeyenler dahi hâl 
ve tahammülüne göre iktizâ eden vergüsünü verecek olduklarından muhtârânın mahallât ve 
kurâlardan temettu‘âtları kalmamağla muhtârlar dahi meccânen kurâ ve mahallerinin işleri-
ni rü’yet edemeyeceklerine mebnî her bir kurânın cesâmet ve maslahatına göre mahallerinde 
meclisce mâhiyyeleri tensîb olunup sebt-i defter olunmak bâbında şeref-rîz-i sudûr buyurulan 
fermânnâme-i hazret-i Sadrâret-i uzmâ’ya imtisâlen Aksaray livâsının hâvî olduğu mahallât ve 
kurâ muhtârlarının meclisce tensîb olunan mâhiyyelerinin mikdârı ve senevîsinin dahi bâliğ ol-
duğu yekûnünü mübeyyin ve sâ’ir tahsîs buyurulmuş ve buyurulacak bendegânın dahi kezâlik 
mâhiyye ve senevîlerinin yekûnünü mu‘allak müfredât defteridir.

İşbu mahallât mecmû‘u nefs-i Aksaray kasabası mahallâtı olduğu
Muhtârân mâhi-

yyelerinin ale’l-in-
firâd senevî yekûnu

Guruş

Kazâ-i Aksaray
Muhtârân ale’l-in-

firâd mâhiyye verilen
Mâhiyye-Guruş

120 Kalanlar Mahallesi muhtârı Abdullah mâhiyyesi 10

180 Kızılca ve Bedirmahtur Mahallesi muhtârı Feramuz oğlu 
Mustafa mâhiyyesi 15

180 Timarhâne ve Şeyhhamid Mahallesi muhtârı Mahmud 
mâhiyyesi 15

90 Çerdiğin Mahallesi muhtârı Sülo mâhiyyesi 7,5
90 Şamlı Mahallesi muhtârı Mahmud mâhiyyesi 7,5
660 55
144 Teftiş Mahallesi muhtârı Topaçoğlu Yusuf mâhiyyesi 12
120 Meydan Mahallesi muhtârı Ahmed mâhiyyesi 10
144 Nakkaş Mahallesi muhtârı Hasan mâhiyyesi 12

300 Bölcek Mahallesi muhtâr-ı evveli Tekyelioğlu Hüseyin 
mâhiyyesi 15 guruş, sânî Hâfız Mustafa mâhiyyesi 10 guruş 25

1368 114
180 Paşacık Mahallesi muhtârı Süleyman mâhiyyesi 15

72
Minarecikkerim Mahallesi muhtârı Kadıoğlu Mustafa 

mâhiyyesi
6

72 Şeyhgaznevî Mahallesi muhtârı Mehmed mâhiyyesi 6
72 Deveciyân Mahallesi muhtârı Hamza mâhiyyesi 6

1764 147
72 Terhacı Mahallesi muhtârı İsa mâhiyyesi 6

120 Câmi‘-i Kebîr ve Muhsinçelebi Mahallesi muhtârı Mustafa 
mâhiyyesi 10

60 Zencirli Mahallesi muhtârı Musa mâhiyyesi 5
72 Sofular Mahallesi muhtârı Yahya mâhiyyesi 6

2088 174
72 Hacıhasan Mahallesi muhtârı İsmail mâhiyyesi 6

144 Mirzabey ve Bâb-ı Sağîr ve Çuvaşlı(?) mahalleleri muhtârı 
Bekir Ağa mâhiyyesi 12

180
Kerki Mahallesi muhtârı Baki oğlu Menla 

Abdullah mâhiyyesi
15

180 Sebil Mahallesi muhtârı Reşid mâhiyyesi 15
2664 222
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İşbu kurâlar mecmû‘u nefs-i Aksaray’a tâbi‘ idüği.
Senevîsi-guruş Kurâhâ Mâhiyye-guruş

420 Gerveli karyesi muhtâr-ı evveli Osman mâhiyyesi 20 guruş, sânî Abdur-
rahman mâhiyyesi 15 guruş 35

900 Karye-i mezkûrda re‘âyâların muhbir-i evveli Anastaş mâhiyyesi 40 
guruş, sânî Yorgi mâhiyyesi 35 guruş 75

480 Obruk karyesi muhtâr-ı evveli İbrahim mâhiyyesi 25 guruş, sânî Fevzi 
mâhiyyesi 15 40

300 Yenipınar karyesi muhtâr-ı evveli Hamza Kethüdâ mâhiyyesi 25

420 Akhisar karyesi muhtâr-ı evveli Mükremin mâhiyyesi 20 guruş, sânî 
Vahiboğlu Hüseyin mâhiyyesi 15 guruş 35

2520 210
180 Karaköy ve Karataş karyeleri muhtârı Süleyman mâhiyyesi 15

300 Karagukapu [Karakapı] karyesi muhtâr-ı evveli Osman mâhiyyesi 15 
guruş, sânî Çarıkoğlu Hasan mâhiyyesi 10 guruş 25

120 Gücünkaya karyesi muhtârı İsa oğlu Mehmed mâhiyyesi 10

120 Gelegüle karyesi muhtârı Koca Mustafa mâhiyyesi 10
3240 270
96 Yağan karyesi muhtârı İbrahim mâhiyyesi 8

120 Sapmaz karyesi muhtârı Başagelenoğlu Abdullah mâhiyyesi 10

84 Ahurlu karyesi muhtârı Hasan oğlu Mehmed mâhiyyesi 7

84 Göke karyesi muhtârı Hüseyin oğlu Mustafa mâhiyyesi 7

84 Safa karyesi muhtârı Kel Ali oğlu Musa mâhiyyesi 7
3708 309

300 Buvavkene(?) karyesi muhtâr-ı evveli Osman Menla mâhiyyesi 15 guruş, 
sânî Hatîboğlu Hasan mâhiyyesi 10 guruş 25

540
Hırvatale ve Kışla karyesi muhtâr-ı evveli Derviş oğlu Ömer mâhi-

yyesi 20 guruş, sânî Lütfullah mâhiyyesi 15 guruş, karye-i mezkûrda 
re‘âyâların muhbiri Mosail 10 guruş

45

420 Ihlara karyesi muhtâr-ı evveli Ferid oğlu Dede mâhiyyesi 20 guruş, sânî 
Ali Bey mâhiyyesi 15 guruş 35

204 Ilısu karyesi muhtâr-ı evveli Kel Ahmed oğlu Ali mâhiyyesi 10 guruş, 
sânî Pir Ahmed oğlu Mehmed mâhiyyesi 7 guruş 17

5172 431
120 Mahmudlu karyesi muhtârı Hasan mâhiyyesi 10

120 Genetala(?) karyesi muhtârı Hatîb oğlu Mustafa mâhiyyesi 10

180 Seferihisar karyesi muhtârı Topaloğlu zimmî mâhiyyesi 15

264 Sursofi(?) karyesi muhtâr-ı evveli Zahmetkuran oğlu Hüseyin mâhiyyesi 
15 guruş, sânî Ahmed mâhiyyesi 7 guruş 22

5856 488
84 Belisırma karyesi muhtârı Mehmed mâhiyyesi 7

300 Hacib karyesi muhtâr-ı evveli Köroğlu Ali mâhiyyesi 15 guruş, sânî 
İbrahim mâhiyyesi 10 guruş 25

300 Ağaçlı karyesi muhtâr-ı evveli Hüseyin mâhiyyesi 15 guruş, sânî İsmail 
mâhiyyesi 10 guruş 25

276 Demirci karyesi muhtâr-ı evveli Pir Ali oğlu Musa mâhiyyesi 15 guruş, 
sânî İbrahim mâhiyyesi 8 guruş 23

6816 568

264 Selime karyesi muhtâr-ı evveli Topal Hasan mâhiyyesi 15 guruş, sânî 
Osman mâhiyyesi 7 guruş 22

120 Pirakhisar karyesi muhtârı Solakoğlu Halil mâhiyyesi 10

180 Eskinoz karyesi muhtârı Ahmed mâhiyyesi 15

120 Kızılkaya karyesi muhtârı Ahmed mâhiyyesi 10

7500 625

264 (Silik) karyesi muhtâr-ı evveli Musa mâhiyyesi 15 guruş, sânî İsmail 
mâhiyyesi 7 guruş 22

180 Absarı karyesi muhtârı Eğliceoğlu Ali mâhiyyesi 15

300 Mamasun(?) karyesi muhtârı Ahmed mâhiyyesi 25

8244 687
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İşbu Sultanhanı karyesi dahi nefs-i Aksaray’a merbût olup câdde mahalde olduğundan zab-
tiye ve muhassıl vekîli nasb olunmak iktizâ eylediğinden başkaca kayd olundu.

Senevî-guruş Karye-i Sultanhanı Mâhiyye-guruş

2400
Hân-ı mezkûr muhassıl ve zabtiye vekîli İsmail Ağa 

mâhiyyesi
200

660 Hân-ı mezbûr muhtâr-ı evveli Haydar mâhiyyesi 30 guruş, 
sânî Kavas Mustafa mâhiyyesi 25 guruş 55

3060 255

İşbu muhâcir aşîreti dahi nefs-i Aksaray’a merbût olup ancak üç mahalle olarak başkaca 
olduklarından zabtiye ve muhassıl vekîli nasb olunmak îcâb eylediğinden ayrıca kayd olundu.

Senevî-guruş Aşîret-i Muhâcirîn Mâhiyye-guruş

3600 Aşîret-i mezkûr zabtiye ve muhassıl vekîli Feyzi Bey mâhi-
yyesi 300

600 Meclis me’mûru kâtib Mehmed Efendi mâhiyyesi 50

1200 Aşîret-i mezkûr muhtâr-ı evveli Celil Kethüdâ mâhiyyesi 50 
guruş, sânî İbrahim mâhiyyesi 50 guruş 100

5400 450

İşbu aşîret-i merkûm dahi nefs-i Aksaray’a merbût karye olup bu dahi müstakil üç mahalle 
olduğundan başkaca muhassıl ve zabtiye vekîli nasbına muhtâc olmağla ayrıca kayd olundu.

Senevî-guruş Aşîret-i Ekecek Mâhiyye-guruş

3000
Aşîret-i mezkûr muhassıl ve zabtiye vekîli Battal Ağa 

mâhiyyesi
250

2520
Aşîret-i mezbûr muhtâr-ı evveli Arab İsmail mâhiyyesi 75 
guruş, sânî Mustafa mâhiyyesi 75 guruş, sâlis Hacı Osman 

oğlu İsmail mâhiyyesi 60 guruş
210

1440

Aşîret-i merkûmenin hâneleri birbirlerine ba‘îd olduğundan 
tahsîl ve umûr-ı mühimme içün zabtiye ve muhassıl vekîli 

merkûm Battal Ağa nezdinde altmış guruş mâhiyye ile lâzım 
gelen iki nefer atlı mâhiyyesi

120

6960 580

İşbu Koçhisar kazâsında hâne-i avârıza bağlu zikr olunan üç karyeden birinin kurâ ve 
arâzîlerinde bütün bütün Şerefli ve Boynuincelü aşîretleri sâkin olmalarıyla aşîret-i merkûmân 
haklarında şeref-bahş ihsân buyurulmak irâde-i seniyyeye terakkuben kurâları dâhil-i defter 
olduğu. 

Senevî-guruş Nefs-i Kazâ-i Koçhisar Mâhiyye-guruş

3600 Kazâ-i mezkûr muhassıl ve zabtiye vekîli Hacı Mehmed Ağa 
mâhiyyesi 300

1200 Kazâ-i mezbûrda meclis me’mûru Ebubekir mâhiyyesi 50 
guruş ve Şeyh Ali’nin mâhiyyesi 50 guruş 100

420 Kazâ-i mezbûrda Çıkınağıl karyesi muhtâr-ı evveli Hasan 
Kethüdâ mâhiyyesi 20 guruş, sânî Yusuf 15 guruş 35

420 Sarıyahşi karyesi muhtâr-ı evveli Mustafa mâhiyyesi 20 guruş, 
sânî Hüseyin mâhiyyesi 15 guruş 35

6060 505

İşbu Eyübili kazâsının Eyübili denilen mahalleden mâ‘adâ kurâlarında hâne-i avârıza bağlu 
Boynuincelü ve Şereflü aşîretleri sâkin olmalarıyla henüz aşîret-i merkûme Aksaray livâsı mu-
hassıllığına merbût olup ve olmayacağı ma‘lûm olmadığından ve aşîret-i merkûmenin beyleri 
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ve sâ’ir vücûhları evâsıt-ı Muharrem’den berü Konya’da olduklarından ve aşîret-i merkûmân 
Tanzîmât-ı Hayriye’ye tatbîkan ve Aksaray livâsına merbûtan nüfûs ve emlâkları tahrîr olun-
mağa dâ’ir bundan mukaddemce istid‘â olunduğu vechile henüz irâdesi zuhûr eylemediğinden 
kazâ-i mezkûrun diğer kurâları şimdilik dâhil-i defter olmadığı.

Senevî-guruş Nefs-i Kazâ-i Eyübili Mâhiyye-guruş

480
Kazâ-i mezkûrda muhassıl ve zabtiye vekîli Hasan Ağa 

mâhiyyesi
40

120 Kazâ-i mezkûr muhtârı Süleyman mâhiyyesi 10

600 50

İşbu asâkir-i merkûmenin kimi yerlü ve kimi âhar kazâlı bî-gâne takımlarından olmağla 
ba‘zısının istihdâmı karârlaşmış ve ba‘zısının istihdâmı henüz karârlaşmayarak duhûl ve hurûc 
olmakla isim ve şöhretleri tasrîhiyle şimdilik sebt-i defter olunmadığı ve asâkir-i mezkûreye 
işbu mâhiye ve ta‘yînâtdan başka zabtiye me’mûru yedinde olan Takvîm-i Vekâyi‘hâne’den 
muhrec bir kıt‘a lâyiha sûreti mûcebince gerek mühimme ve gerek tahsîl ve gerek sâ’ir husûs 
içün neferât-ı merkûmeden kurâlara ve âhar kazâlara hasbe’l-îcâb gönderilen neferâta gitdiği 
günden avdete kadar hesâb olunup yevmiye birer guruş verildiği ve neferât-ı merkûmeye gece 
yakmak içün mâhiye üç kıyye bezir yağı ve neferât-ı merkûme çavuşlarına mâhiyye bir kıyye 
mum verildiği.

Senevî-guruş Mâhiyye-guruş

25920 Zabtiye ve muhassıl nezdinde istihdâm olunan otuz altı aded 
neferin altmış guruşdan mâhiyyesi 2160

3360 Neferât-ı merkûmenin dört nefer onbaşıların mâhiyyesi beheri 
70 guruş 280

1920 Neferât-ı merkûmenin birinci ve ikinci çavuşlarının seksener 
guruşdan mâhiyyesi 160

1080 Neferât-ı merkûmenin bir nefer başçavuş mâhiyyesi 90

32280 2690

9675 Neferât-ı merkûme ve onbaşı ve çavuşların yevm kırk üç 
buçuk yirmi beş paradan bir mâhda ta‘yînât bahâları 806

4644 Neferât-ı merkûmenin beherine yevmî verilen dörder vukiyye 
samanın kıyyesi üçer paradan bir mâhda 387

2322 Neferât-ı merkûmenin beherine yevmî verilen yarımşar vuki-
yye nân-ı azîzin kıyyesi on ikişer paradan bir mâhda 193,5

48921 4076,5-10 para

İşbu nüfûs nâzırı mâhiyyesi kadîmî yüz guruş ve mukayyid mâhiyyesi dahi kadîmî altmış 
altı guruş olup ancak bundan böyle umûrlarına dâ’imâ dikkat üzre olup bilâ-kusûr hizmetlerini 
edâ ve istikâmet üzre harekete ihtimâm ve i‘tinâ eylemeleriyçün müsâ‘ade-i seniyyeye menâtan 
nâzır mâhiyyesine yüz guruş zam ile iki yüz guruşa iblâğ ve mukayyid ve jurnal mâhiyyesi olan 
altmış altı guruşa dahi altmış dört guruş zam ile yüz otuz guruşa iblâğ olunması meclisce bi’t-
tensîb ve ol vechile bu mahalle dahi şerh verildi.

Senevî-guruş Mâhiyye-guruş

2400 Livâ-i mezkûrda nüfûs nâzırı İsmail Ağa mâhiyyesi 200

1560
Livâ-i mezbûrda tezkire ve jurnal mukayyidi Hacı Abdi 

Efendi mâhiyyesi
130

3960 330
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Zabtiye me’mûru mîr-i mûmâ-ileyh nezdinde olan asâkirin reft ve âmedlerini jurnal ve 
kurâlardan de‘âvî ve sâ’ir îcâb eden husûsâtda adam ihzârıyçün tezkire yazmağa iki yüz guruş 
mâhiyye ve bir nefer ta‘yîni olan yevmî yarım kıyye nân-ı azîz ve üç kıyye arpa ve dört kıyye 
saman ta‘yîniyle bir kâtib iltimâs etmekle kâtib-i merkûmun ismi ma‘a mâhiyye ve ta‘yînât 
zabtiye-i mûmâ-ileyh iltimâsıyla ruhsat-ı seniyyeye menâtan terkîm olundu.

Senevî-guruş Mâhiyye-guruş

48000
Livâ-i mezbûr zabtiyesine me’mûr Konya redîfi kâ’immakâmı 
atûfetlü Ahmed Bey’e ber-mûceb-i mektûb-ı müşîr-i Konya 

mâhiyyesi
4000

2400 Zabtiye-i mûmâ-ileyh kâtibi Hamza Bey’in mâhiyyesi 200

387 Kâtib-i mûmâ-ileyhin yevmî yarım kıyye nân-ı azîz fî 6 para 
ve üç kıyye şa‘îr fî 25 para ve dört kıyye saman fî 12 para 31-10 para

50787 4232-10 para 

Bin iki yüz altmış senesi Zi’l-hicceti’ş-şerîfesi gurresinden i‘tibâren bâlâda zikr olundu-
ğu vechile ber-mûceb-i sûret-i Hazîne-i Mâliye ma‘âşları tahsîs ve ihsân buyurulmuş olan 
bendegânın mâhiyyeleri.

Senevî-guruş Mâhiyye-guruş

72000 Livâ-i mezbûr muhassıl bendelerine ber-mûceb-i sûret-i 
Hazîne-i Mâliye mâhiyyesi 6000

24000 Liva-i mezkûrun tahrîr-i emlâk kâtibi bendelerine ber-mûceb-i 
sûret-i Hazîne-i Mâliye mâhiyyesi 2000

18000 Liva-i mezkûrun nüfûs kâtibi bendelerine kezâlik ber-mûceb-i 
sûret-i Hazîne-i Mâliye mâhiyyesi 1500

114000 9500

Nâ’ib-i mûmâ-ileyh dâ‘îlerinin ber-mûceb-i sûret-i Hazîne-i Mâliye tahsîs buyurulan ma‘âşı 
elli altı buçuk guruşdan i‘tibâr olundu.

Senevî-guruş Mâhiyye-guruş

30000
Liva-i mezbûr nâ’ibi fazîletlü es-Seyyid eş-Şeyh Hamza Efendi 
Bâb-ı hazret-i Fetvâ-penâhî’den bi’l-intihâb îfâsıyla vârid olan 

hazîne senedi mûcebince mâhiyyesi
2500

1200
Liva-i mezbûra tâbi‘ Koçhisar kazâsına ber-mûceb-i ta‘lîmât-
nâme-i seniyye nâ’ib vekîli nasb olunan Mehmed Efendi’ye 

meclis ma‘rifetiyle tensîb olunan mâhiyyesi
100

300
Kezâlik livâ-i mezbûra tâbi‘ Eyübili kazâsına nasb olunan 

nâ’ib vekîli Hüseyin Efendi’ye meclis ma‘rifetiyle tensîb olu-
nan mâhiyyesi

25

31500 2625

Hasbe’l-îcâb kurâya ve sâ’ir mahalle gönderilen neferât-ı zabtiye ve tahsîliyyenin reft-
âmedleri reft-âmedleri ve beher akşam yoklama usûlünce nân-ı azîz ve yem ta‘yînlerini jur-
nal ve müsveddeleri tebyîz ve re‘âyânın cizye tezkirelerini tahrîr ve sâ’ir umûr-ı memleket ve 
umûr-ı mühimme zımnında vâki‘ olan masârıfât ve vâridâtı dahi sebt-i defter eylemek içün 
kâtibân-ı mezbûrân kullarının muhassıl bendeleri nezdinde istihdâmları dâ’imî olmak üzre 
niyâz olunmağla ma‘âş müsted‘âlarına ruhsat-ı seniyye erzân buyurulduğu takdîrce ma‘âş-ı 
muhassasalarını mübeyyin iktizâ eden hazîne senedlerinin merkûmân kullarına i‘tâ olunmak 
üzre irsâli husûsuna müsâ‘ade-i âlî ihsân buyurulmak niyâzı.
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Senevî-guruş Mâhiyye-guruş

6000
Muhassıl bendeleri nezdinde dâ’imâ istihdâmı niyâz olunan 

Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi ketebesinden Ahmed Müşahir 
Efendi kulları mâhiyyesi

500

3000 Kezâlik diğer istihdâmı lâzım ve niyâz olunan emlâk kâtibi 
bendelerinin mahdûmu Osman Şeref kulları mâhiyyesi 250

9000 750

İşbu beş nefer muharrerü’l-esâmî dâ‘iyân-ı Devlet-i Aliyye ve sadâkat-kârân-ı Saltanat-ı 
Seniyye’den olarak ber-mûceb-i fermân-ı âlî ve ta‘lîmât-ı seniyye ve bi’l-cümle Aksaray 
livâsının hâvî olduğu mahallât ve kurâ ve tevâbi‘i kazâların dahi ahâlîleri intihâbıyla nefs-i 
Aksaray’da vâki‘ tertîb olunan Tanzîmât-ı Hayriye Meclisi’nin a‘zâları olmağla ihsân buyuru-
lacak ma‘âşlarının mikdârı re’y-i âlîye menâtan terkîm olunmadığı.

Senevî-guruş Mâhiyye-guruş

- Hâlâ müftî-i belde fekâhetlü es-Seyyid Hasan Efendi dâ‘îleri -

- Sâbık müftî-i belde reşâdetlü es-Seyyid Mehmed Efendi 
dâ‘îleri -

- Livâ-i mezkûrda mütesellim-i esbak Ateş-zâde Abdurrahman 
Ağa bendeleri -

- Liva-i mezbûrda voyvoda-i sâbık Rüstem Ağa bendeleri -

- Nefs-i Aksaray vücûhundan sandık emîni el-Hâc Osman Ağa 
bendeleri -

Bâlâda mezkûr mahallât ve kurâların muhtârân ve zabtiye ve muhassıl vekîlleri ve neferât 
ve kâtib ve kazâ’eyn-i mezkûreynin dahi nâ’iblerinin hey’et ve mesâlihlerine göre mec-
lisce tensîb kılınan ma‘âşları muvâfık-ı irâde-i seniyye buyurulur ise ol vechile muhassıllık 
emvâlinden i‘tâ olunmak husûsunu âmir kâtib ve nâ’ib vekîlleri dâ’imî olacaklarından işbu 
defterde terkîm olunduğu üzre isimlerinin tasrîhiyle başka başka ve mahallât ve kurâ muhtârları 
ve zabtiye ve muhassıl vekîllerinin cümlesine birden başkaca ve neferât-ı merkûmenin dahi 
mecmû‘una defterde gösterildiği vechile ol mikdâr ma‘âşın inâyet ve ihsân buyurulduğunu 
nâtık Mâliye Hazîne-i Celîlesi’nden memhûr sûret i‘tâsı inâyet ve ihsân buyurulmak ve işbu 
meclis me’mûru kullarına dahi inâyet ve ihsân buyurulacak ma‘âşın tahsîsiyle kezâlik Mâliye 
Hazîne-i Celîlesi’nden ism-i bendegânları tasrîhiyle cümlesinin i‘tibâr kılınacağı günden iktizâ 
eden memhûr sûretlerinin başka başka muhassıl bendeleri tarafına irsâl ve isbâli inâyet ve ihsân 
buyurulmak niyâzı bâbında ve her hâlde emr u fermân ve lütf-i firâvân hazreti men-lehü’l-
emrindir.

Bende es-Seyyid Rüstem a‘zâ-i meclis der-livâ-i Aksaray, bende es-Seyyid el-Hâc Osman 
emîn-i sandık-ı livâ a‘zâ-yı meclis der-livâ-i Aksaray, bende Abdurrahman an a‘zâ-i meclis-i 
Aksaray mütesellim-i sâbık, el-hakîru’d-dâ‘î es-Seyyid Mehmed Şemseddin el-Müfti-i sâbık, 
ed-dâ‘î es-Seyyid Hasan Şükrü el-Müfti an-a‘zâ-yı meclis be-medîne-i Aksaray afâ anhü, el-
abdü’d-dâ‘î es-Seyyid Hamza el-Hamdi Re’îs-i Meclis-i a‘zâ el-Müvellâ-hilâfeten be-medîne-i 
Aksaray, bende es-Seyyid Mehmed Said Muhassıl-ı Emvâl livâ-i Aksaray, Bende Mîr Ahmed 
Kâ’immakâm-ı Redîf-i Konya Zabtiye der-livâ-i Aksaray.
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Bi-inâyeti’llâhi te‘âlâ Tanzîmât-ı Hayriye’ye tevfîkan bâ-irâde-i seniyye karâr-gîr olan 
tahrîr-i nüfûs ve emlâk tahrîriyçün Aksaray livâsının hâvî olduğu kurâ ve mahallât ve 
tevâbi‘i olan mahallerin dahi nüfûs ve emlâklarının tahrîriyçün ta‘lîmâtnâme-i seniyyede 
dahi ruhsat buyurulduğu vechile Aksaray livâsının dahi hâvî olduğu kurâlar beş kol olarak 
îcâb eden dokuz nefer kâtib a‘zâ-yı meclis intihâbı ve kefâletleriyle her birinin kadr ve 
cüsselerine göre ma‘âşları kat‘ olunup merkûmûn kurâda tahrîrde bulundukları mahalde 
kendi me’kûlâtı ve hayvânâtlarının dahi yem ve samanını kendi ma‘âşlarından ahz edüp 
fukarâdan sudan mâ‘adâ bir şey alınmamak husûsu kendülerine tavsiye ve ol vechile mu-
hassıllık mührüyle memhûr kurâ muhtârları ve ahâlîlerine hitâben başka başka tezkireler 
tahrîr ve sâ’ir iktizâ edenlere vesâyâ dahi derc olunarak ba‘s ve tesyâr kılındığı ve işbu ke-
tebenin dâ’imâ lüzûmu olmadığından şimdilik tahrîr içün birkaç mâh lüzûmu olmağla yal-
nız mâhiyyelerinin iş‘ârıyla zeyl-i deftere başka terkîm kılındı ve işbu tahrîr beş kol olarak 
beher kolun biri tahrîr-i nüfûs ve biri tahrîr-i emlâk eyleyecek olmalarıyla iktizâ eden on 
kâtibin biri taraf-ı Devlet-i Aliyye’den ma‘âşının tahsîsiyle derûn-ı defterde mezkûru’l-ism 
Akif Efendi bendeleri olmağla şerh verildi.

Berây-ı kitâbet-mâhiyye
Guruş

Nefs-i Aksaray müftî-i sâbık müsevvidi es-Seyyid 
Abdurrahman Efendi 250

Nefs-i Aksaray vücûhundan Kâtib İbrahim Efendi 400

Nefs-i Aksaraylı hâlâ hâkim-i belde akribâsından Kâtib 
es-Seyyid Osman Efendi 180

Nefs-i Aksaraylı Kâtib Ali Efendi 230

Sâbık nüfûs nâzırı Ali Efendi mahdûmu Hüseyin 
Efendi 180

Nefs-i Aksaraylı Seridâr-zâde es-Seyyid Hâfız Me-
hmed Efendi 200

Mahkeme ketebesinden Abdurrahman Efendi 180

Nefs-i Aksaraylı Yakub Efendi 230

Mahkeme ketebesinden es-Seyyid Hasan Efendi 180

2030
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A. RSK.   /   247 – 1698 Tarihsiz

MUHTAR VE İMAMLARIN İSİM LİSTESİ

Padişah emri gereği tüm memlekette olduğu gibi Aksaray, Eyüpeli ve Koçhisar’ın köy ve 
mahallelerinde bulunan muhtar-ı evvel,  muhtar-ı saniler ile imamların isimlerinin listesinin 
yazılarak İstanbul’a gönderildiği

3
Ba-irâde-i seniyye-i şâhâne aktâr-ı İsmâliyye’de mevcûd olan kâffe-i şuhûr ve kazâ ve 

kurâda sâkin bendegân ve re‘âyânın oldukları mahallât ve kurâlarında birer muhtâr-ı evvel ve 
birer muhtâr-ı sânî tertîbi ile her bir mahallenin imâm-ı evveli muhtârlara kefîl olmak ve ahâlî-i 
mahallenin cümlesi dahi imâmlara kefâlet eylemek ve ahâlî-i mahallât ve sâ’ireye dahi vücûh-ı 
memleket kefâlet-i kâmile ile kefîl olarak mû be-mû muktezâ-yı emr u fermân-ı mülûkânenin 
icrâsı vâcibe-i zimmet-i abîdânelerimizden bulunmuş olduğundan ber-minvâl idâre-i aliyye 
muhtârân-ı mahallât ve kurâ cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tertîb kılınarak iktizâ eden 
defter-i mümzâ âti’l-beyândır.

Nâzır-ı Defter Livâ-i Aksaray
Nefs-i Kasaba-i Aksaray
Mahalle-i Şeyh Hamid tâbi‘-i kasaba-i mezbûr
Ma‘a Mahalle-i Timarhane:
Hâne: 87, Nüfus: 240

İmâm Hacı Hâfız oğlu
Orta boylu kara sakallı Yusuf Efendi 

bin Yusuf
Sinni 40

Muhtâr-ı Evvel Hacı Hüseyin oğlu
Uzun boylu sarı sakallı Süleyman 

bin Memiş
Sinni 45

Muhtâr-ı Sânî Kayseriyelü oğlu
Uzun boylu kır sakallı Mustafa 

bin Mehmed
Sinni 50

Mahalle-i Kızılca tâbi‘-i kasaba-i mezbûr
Ma‘a Mahalle-i Bedirmuhtar:
Hâne: 81, Nüfus: 464

İmâm Hacı Mustafa oğlu
Orta boylu kır sakallı Osman Efendi bin 

Abdüsselam
Sinni 55

Muhtâr-ı Evvel Budoroğlu
Uzun boylu kır sakallı İbrahim bin 

Mustafa
 Sinni 30

Mahalle-i Kalkerden
Muhtâr-ı Sânî Köseoğlu

Uzun boylu kır sakallı Abdullah 
bin Ali

Sinni 50

Mahalle-i Teftiş tâbi‘-i kasaba-i mezbûr
Ma‘a Mahalle-i Çardeğim der-nezd-i (silik):
Hâne: 97, Nüfus: 280

İmâm
Orta boylu kır sakallı İbrahim Efendi 

bin Molla Mehmed
Sinni 60

Muhtâr-ı Evvel Musa Bey oğlu
Uzun boylu kır sakallı Hacı Musa 

bin Hacı İsmail
Sinni 57

Mahalle-i Şamlı tâbi‘-i mezbûr
Muhtâr-ı Sânî Terzioğlu

Orta boylu kır sakallı Hacı Os-
man bin Mehmed

Sinni 55

Mahalle-i Nakkaş tâbi‘-i mezbûr
Ma‘a Mahalle-i Meydan-ı Deveciyan:
Hâne: 99, Nüfus: 299

İmâm Cemile oğlu
Orta boylu kara sakallı Mehmed Efendi 

bin Osman
Sinni 35

Muhtâr-ı Evvel
Gani oğlu uzun boylu ak sakallı 

Hüseyin bin İsmail
Sinni 70

Muhtâr-ı Sânî Berka oğlu
Uzun boylu kara sakallı Hasan 

bin Hasan
Sinni 45
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Mahalle-i Bulcuk tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 34, Nüfus: 357

İmâm Kara Mehmed oğlu
Kısa boylu kır sakallı Mehmed Efendi 

bin Mehmed
Sinni 55

Muhtâr-ı Evvel Hacı Seyfi oğlu
Uzun boylu kır sakallı Hacı Me-

hmed bin Hacı Hüseyin
Sinni 60

Muhtâr-ı Sânî Kara Memiş oğlu
Uzun boylu kır sakallı Mustafa 

bin Abdurrahman
Sinni 42

Mahalle-i Paşacık tâbi‘-i mezbûr ma‘a mahalle-i Minarecik ve Şeyh Gaznevî
Hâne: 117, Nüfus: 342

İmâm
Orta boylu ak sakallı Süleyman Efendi 

bin Süleyman
Sinni 65

Muhtâr-ı Evvel Kırkıloğlu
Uzun boylu kara sakallı Mehmed 

bin Mehmed
Sinni 55

Muhtâr-ı Sânî Karacaoğlu
Orta boylu kara sakallı Me-

hmed bin Mehmed
Sinni 40

Mahalle-i Karki tâbi‘-i mezbûr ma‘a mahalle-i Terzihasan
Hâne: 88, Nüfus: 268

İmâm Kibaroğlu
Uzun boylu kara sakallı Abbas Efendi 

bin İbrahim
Sinni 45

Muhtâr-ı Evvel Ökçesizoğlu
Uzun boylu kara sakallı İbrahim bin 

İsmail
Sinni 46

Muhtâr-ı Sânî Çapanoğlu
Orta boylu kara sakallı Hamza 

bin Mustafa
Sinni 32

Mahalle-i Câmi‘-i Kebîr tâbi‘-i mezbûr ma‘a mahalle-i Muhsinçelebi
Hâne: 44, Nüfus: 125

İmâm
Orta boylu kır sakallı İsmail Efendi bin 

Ali
Sinni 55

Muhtâr-ı Evvel Haydar oğlu
Uzun boylu ak sakallı Abdülbaki 

bin Haydar
Sinni 65

Mahalle-i Terhacı tâbi‘-i 
mezbûr

Muhtâr-ı Sânî Karaoğlan oğlu
Orta boylu kır sakallı İsa bin 

Hüseyin
Sinni 60

Mahalle-i Zencirlü tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 75, Nüfus: 198

İmâm Gönsüzoğlu
Kısa boylu ak sakallı Ali Efendi bin 

Mehmed
Sinni 70

Mahalle-i Bâb-ı Sağîr tâbi‘-i 
mezbûr

Muhtâr-ı Evvel Yeğenoğlu
Orta boylu kumral sakallı Mehmed 

bin Hüseyin
Sinni 35

Mahalle-i Mirzabey tâbi‘-i 
mezbûr

Muhtâr-ı Sânî Ahmed Çavuş 
oğlu

Uzun boylu kara sakallı 
Memiş bin Ahmed

Sinni 50

Mahalle-i Sebil tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 82, Nüfus: 229

İmâm Maraşlıoğlu
Orta boylu kara sakallı Mehmed Efendi 

bin İbrahim
Sinni 35

Muhtâr-ı Evvel
Uzun boylu kara sakallı Raşid bin 

Mehmed Sadık
Sinni 40

Muhtâr-ı Sânî Müftüoğlu
Orta boylu ak sakallı Hacı 
Hamza bin Mehmed Hilmi

Sinni 70

Mahalle-i Sofular tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 49, Nüfus: 146

İmâm Kirlioğlu
Uzun boylu kara sakallı Hasan 

Efendi bin İsmail
Sinni 42

Mahalle-i Hacıhasan tâbi‘-i mezbûr
Muhtâr-ı Evvel Cemile oğlu

Uzun boylu kara sakallı İsmail bin 
İbrahim
Sinni 50

Mahalle-i Cuşlu tâbi‘-i mezbûr
Muhtâr-ı Sânî Terzioğlu

Orta boylu kumral sakallı Abdur-
rahman bin İbiş

Sinni 57

Kasaba-i mezbûra tâbi‘ kurâların ve ihtiyârlarını beyân
Karye-i Gerveli tâbi‘-i kasaba-i mezbûr ma‘a karye-i Sivrihisar ve Kenetala
Hâne: 75, Nüfus: 229

İmâm İmâmoğlu
Orta boylu ak sakallı Mustafa 

Efendi bin Numan
Sinni 73

Muhtâr-ı Evvel Odabaşıoğlu
Orta boylu ak sakallı Musa bin Mustafa

Sinni 65

Muhtâr-ı Sânî Çelebioğlu
Orta boylu kır sakallı Abdurrah-

man bin Mustafa
Sinni 56
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Karye-i Sorsoy tâbi‘-i  mezbûr
Hâne: 82, Nüfus: 184

Muhtâr-ı Evvel Zahmecioğlu
Uzun boylu kara sakallı Hüseyin bin Hüseyin

Sinni 41

Karye-i Hacib tâbi‘-i mezbûr
Muhtâr-ı Sânî Köseoğlu

Orta boylu kumral sakallı Ali bin Mehmed
Sinni 41

Karye-i Ağaçlu tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 61, Nüfus: 273

İmâm Şinikoğlu
Orta boylu kumral sakallı Süleyman 

Efendi bin Ahmed
Sinni 53

Muhtâr-ı Evvel Dadcıoğlu
Uzun boylu kır sakallı Hüseyin bin 

Veli
Sinni 53

Muhtâr-ı Sânî İsmail Bey oğlu
Kısa boylu kumral sakallı Muslu 

bin İsa
Sinni 40

Karye-i Demirci tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 24, Nüfus: 112

İmâm
Orta boylu kara sakallı Hasan Efendi 

bin Halil
Sinni 26

Muhtâr-ı Evvel Pir Ali oğlu
Uzun boylu kumral sakallı Musa bin 

Hüseyin
Sinni 41

Muhtâr-ı Sânî Kara Mehmed 
oğlu

Uzun boylu ak sakallı Memiş 
bin Mehmed

Sinni 50

Karye-i Absarı tâbi‘ mezbûr
Hâne: 41, Nüfus: 161

İmâm Dedekızı oğlu 
Orta boylu ter sakallı Mehmed Efendi 

bin Hüseyin
Sinni 25

Muhtâr-ı Evvel Atlıcaoğlu
Orta boylu kumral sakallı Halil bin 

Musa
Sinni 30

Karye-i Masun tâbi‘-i mezbûr 
ma‘a karye-i Ağzıkarahanı

Muhtâr-ı Sânî Baki oğlu
Orta boylu ak sakallı Ali bin 

Mehmed
Sinni 54

Karye-i Eskinoz tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 35, Nüfus: 116

Muhtâr-ı Evvel
Uzun boylu kır sakallı Emin bin Mehmed

Sinni 50

Karye-i Gelegüle tâbi‘-i mezbûr ma‘a karye-i Göçinkaya
Muhtâr-ı Sânî Cafer oğlu

Uzun boylu ak sakallı Abdurrahman bin Ali
Sinni 55

Karye-i Kösüdük tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 45, Nüfus: 171

İmâm
Orta boylu ter sakallı Ahmed Efendi bin 

Musa
Sinni 30

Muhtâr-ı Evvel Oynaganoğlu
Orta boylu kır sakallı Musa bin 

Abdullah
Sinni 55

Karye-i Kızılkaya tâbi‘-i 
mezbûr

Muhtâr-ı Sânî
Uzun boylu kara sakallı

İbiş bin Ömer
Sinni 55

Karye-i Selim tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 63, Nüfus: 243

İmâm
Orta boylu kara sakallı İbrahim Efendi bin 

Hasan
Sinni 41

Muhtâr-ı Evvel Mürüvvet oğlu
Orta boylu kara sakallı Hasan 

bin Himmet
Sinni 43

Karye-i Bayrakhisar tâbi‘-i 
mezbûr ma‘a Karye-i 

Belisırma
Muhtâr-ı Sânî

Hacı Abdurrahman oğlu
Orta boylu kır sakallı

Mahmud bin Ali
Sinni 55
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Karye-i Ihlara tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 71, Nüfus: 314

İmâm
Orta boylu kara sakallı İbrahim 

Efendi bin Halil
Sinni 29

Muhtâr-ı Evvel Ferid oğlu
Uzun boylu kır sakallı Ferid bin 

Ahmed
Sinni 48

Muhtâr-ı Sânî
Salih oğlu

Uzun boylu kır sakallı
Ömer bin Salih

Sinni 63

Karye-i İlisu tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 53, Nüfus: 174

İmâm
Orta boylu kır sakallı Mustafa 

Efendi bin Hasan
Sinni 58

Muhtâr-ı Evvel Çolakoğlu
Orta boylu kır sakallı Mehmed bin 

Abdullah
Sinni 60

Karye-i Mahmudlu tâbi‘-i 
mezbûr

Muhtâr-ı Sânî
Orta boylu ak sakallı

İsmail bin Topal Ahmed
Sinni 68

Karye-i Obruk tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 72, Nüfus: 281

İmâm Yünsüzoğlu
Orta boylu kara sakallı Ali Efendi 

bin Abdullah
Sinni 35

Muhtâr-ı Evvel Civanoğlu
Orta boylu kır sakallı Abdülkadir bin 

Ahmed
Sinni 60

Karye-i Yenipınar tâbi‘-i 
mezbûr

Muhtâr-ı Sânî
Elif oğlu

Uzun boylu ak sakallı
Halil bin Ali

Sinni 75

Karye-i Harvatala tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 57, Nüfus: 237

İmâm Bekdaşoğlu
Kısa boylu kır sakallı Memiş Efendi 

bin Hasan
Sinni 46

Muhtâr-ı Evvel Hatib oğlu
Orta boylu kara sakallı Mustafa bin 

Hüseyin
Sinni 46

Muhtâr-ı Sânî
Bekdaşoğlu

Kısa boylu ak sakallı
Hasan bin Bekdaş

Sinni 68

Karye-i Yuva tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 50, Nüfus: 177

İmâm Eşref oğlu
Orta boylu kara sakallı Osman 

Efendi bin Ali
Sinni 40

Muhtâr-ı Evvel Hatîb oğlu
Orta boylu kır sakallı Hasan bin Halil

Sinni 60

Karye-i Karaviran tâbi‘-i 
mezbûr ma‘a karye-i Karataş 

ve Kine 
Muhtâr-ı Sânî

Uzun boylu kır sakallı
Süleyman bin Yahya

Sinni 55

Karye-i Akhisar tâbi‘-i mezbûr ma‘a karye-i Karaköy
Hâne: 51, Nüfus: 206

İmâm
Uzun boylu ak sakallı Süleyman 

Efendi bin Abdullah
Sinni 60

Muhtâr-ı Evvel Yahya oğlu
Uzun boylu ter kara bıyıklı Hüseyin 

bin Abdülvahhab
Sinni 30

Muhtâr-ı Sânî
İsa Bey oğlu

Uzun boylu kara bıyıklı
Mükremin bin Osman

Sinni 36

Karye-i Karagukapu tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 32, Nüfus: 98

Muhtâr-ı Evvel
Orta boylu kara sakallı Hasan bin Süleyman

Sinni 35

Muhtâr-ı Sânî Bayram oğlu
Orta boylu ak sakallı İbiş bin Süleyman

Sinni 60
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Karye-i Sultanhanı Derbendi tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 92, Nüfus: 270

İmâm Konyalı
Orta boylu kır sakallı Mehmed 

Efendi bin Abdullah
Sinni 55

Muhtâr-ı Evvel
Uzun boylu kara sakallı İsmail bin 

Ebubekir
Sinni 50

Muhtâr-ı Sânî
Haydar oğlu

Orta boylu kara sakallı
Haydar Efendi bin Abdülfettah

Sinni 55

Karye-i Bolargı Derbendi tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 216, Nüfus: 656

İmâm Çamkertenoğlu
Orta boylu kır sakallı İdris Efendi 

bin Mustafa
Sinni 55

Muhtâr-ı Evvel Feyzullah Bey oğlu
Uzun boylu kır sakallı İbrahim bin 

Feyzullah
Sinni 50

Muhtâr-ı Sânî
Malik oğlu

Uzun boylu kır sakallı
Abdülcelil bin Musa

Sinni 53

Karye-i Kırkıl tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 32, Nüfus: 97

İmâm Molla Veli oğlu
Orta boylu kumral sakallı Abdurrah-

man Efendi bin Veli
Sinni 25

Muhtâr-ı Evvel
Kısa boylu kara sakallı Budun Hacı 

bin İbrahim
Sinni 45

Muhtâr-ı Sânî
Emir Ali oğlu

Orta boylu kara sakallı
Halil bin Ali

Sinni 35

Aşîret-i Cebel-i Eke
Hâne: 322, Nüfus: 1117

İmâm Hızır oğlu
Uzun boylu kır sakallı Mehmed 

Efendi bin İbrahim
Sinni 40

Muhtâr-ı Evvel Karanfiloğlu
Uzun boylu kır sakallı Battal bin 

Mehmed
Sinni 40

Muhtâr-ı Sânî
Kısa boylu kır sakallı

Ali Efendi bin Ali
Sinni 50

Karye-i Begana tâbi‘-i mezbûr
Hâne: 43, Nüfus: 145

İmâm Bekdaş oğlu
Uzun boylu ak sakallı Halil Efendi 

bin Bekdaş
Sinni 65

Karye-i Camaz tâbi‘-i mezbûr
Muhtâr-ı Evvel

Orta boylu kara bıyıklı İbrahim bin 
Ali

Sinni 40

Karye-i Ahurlu tâbi‘-i mez-
bûr ma‘a karye-i Göke ve 

Saka
Muhtâr-ı Sânî

Uzun boylu ak sakallı
İsmail bin Halil

Sinni 80

Eyübili ma‘a Koçhisar
Kazâ-i Eyübili tâbi‘-i kasaba-i mezbûr
Hâne: 65, Nüfus: 208

İmâm Kürdoğlu
Uzun boylu ak sakallı Musa Efendi 

bin Osman
Sinni 60

Muhtâr-ı Evvel
Orta boylu kara bıyıklı Hüseyin bin 

Hacı Talib
Sinni 25

Karye-i Sarıharman tâbi‘-i 
kazâ-i mezbûr ma‘a karye-i 
Lengere ve Yuva ve Kızılköy

Muhtâr-ı Sânî İnceoğlu
Orta boylu kır sakallı Süley-

man bin Abdullah
Sinni 61

Kazâ-i Koçhisar tâbi‘-i kasaba-i mezbûr ma‘a karye-i Tutuş ve Karamollauşağı
Hâne: 152, Nüfus: 402

İmâm Receb oğlu
Orta boylu kumral sakallı Hasan 

Efendi bin Hasan
Sinni 41

Muhtâr-ı Evvel Şeyh Hasan oğlu
Uzun boylu kara sakallı Ali bin 

Hasan
Sinni 41

Muhtâr-ı Sânî Kara Bekir oğlu
Uzun boylu kır sakallı Me-
hmed Efendi bin Mustafa

Sinni 55
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Karye-i Çıkınağıl tâbi‘-i kazâ-i mezbûr
Hâne: 78, Nüfus: 233

İmâm Dede oğlu
Uzun boylu kır sakallı Mehmed Emin 

Efendi bin Osman
Sinni 57

Muhtâr-ı Evvel Ahkayadoğlu
Orta boylu kır sakallı Hasan bin Ali

Sinni 55

Muhtâr-ı Sânî Elbistanoğlu
Uzun boylu kara sakallı

Hasan bin Halil
Sinni 40

Karye-i Sarıyahşi tâbi‘-i kazâ-i mezbûr ma‘a karye-i Boğazköy
Hâne: 68, Nüfus: 269

İmâm Abdülkadir oğlu
Orta boylu kara sakallı Muttalib 

Efendi bin Ahmed
Sinni 50

Muhtâr-ı Evvel Çalıkoğlu
Orta boylu kır sakallı

Hasan bin Musa
Sinni 60

Muhtâr-ı Sânî Ali Baba oğlu
Uzun boylu kara sakallı Hüseyin 

Efendi bin Osman
Sinni 50

Kasaba-i mezbûra tâbi‘ mahallâtda olan re‘âları beyân
Mahalle-i Terhacı tâbi‘-i kasaba-i mezbûr ma‘a mahalle-i Zencirlü ve Deveciyân ve Pera-

kende
Hâne: 12, Nüfus: 62

Kahya-i Evvel
Uzun boylu kır sakallı Murad veled-i Bodos

Sinni 55

Kahya-i Sânî
Uzun boylu kara bıyıklı Agob veled-i Karabet

Sinni 40

Kasaba-i mezbûra tâbi‘ kurâlarda olan re‘âları beyân
Karye-i Gerveli tâbi‘-i kasaba-i mezbûr
Hâne: 186, Nüfus: 540

Kahya-i Evvel
Hacet oğlu

Orta boylu ak sakallı Yorgi veled-i Yovan
Sinni 73

Kahya-i Sânî Güllüceoğlu
Uzun boylu kumral bıyıklı Yovan veled-i Vasil

Sinni 42

Karye-i Sivrihisar tâbi‘-i kasaba-i mezbûr
Hâne: 56, Nüfus: 228

Kahya-i Evvel
Taviloğlu

Orta boylu kumral bıyıklı
Yuri veled-i Nikola

Sinni 44

Karye-i Harvatala tâbi‘-i kasaba-i mezbûr ma‘a 
Kenetala

Kahya-i Sânî Defteroğlu
Orta boylu kara sakallı
Vasil veled-i Bratamoz

Sinni 45

Hurrire hâze’d-defter be-ma‘rifeti’ş-şer‘ ve’l-ahâlî ve’l-mukayyid ve’n-nâzır es-Seyyid Ah-
med el-Müvellâ-hilâfeten be-Medîne-i Aksaray nemmekahu’l-fakîr ileyhi azze-şânühû ufiye-
anhü.

Seyyid Ahmed.
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A. MKT. MHM / 524 – 25   -   27 Zilkade 1321 [14 Şubat 1904]

AKSARAY KAZASINDA İSTENEN İSKAN

Lehistan muhacirlerinden olup İstanbul’da Kocamustafapaşa’da ikamet eden Mustafa oğlu 
Hasan ile beraberinde bulunan yirmi dört kişinin Aksaray kazasına daha önce yerleştirilen 
hemşehrilerinin yanında iskan edilmeleri talepleri üzerine bu konuda daha önce Rusya’dan 
izinsiz olarak gelen muhacirlerin kabul edilmemeleri ve bu hususta talepde bile bulunmamala-
rına dair karar çıktığından talebin değerlendirilmesi konusunda Muhacirin İdaresi ile görüşü-
lerek ilgili evrakın Sadaret’e takdim edildiği.

3

Fî 26 Kânûn-ı Sânî sene [1]319
Muhâcirîn-i İslâmiye İskân Komisyon-ı Âlîsi Birinci A‘zâlığı Huzûr-ı Sâmîsine
Ma‘rûz-ı çâkerânemizdir;
Çâkerleri Lehistan ahâlîsindeniz bundan sekiz mâh mukaddem hicretle Konya vilâyet-i 

aliyyesi dâhilinde Aksaray kazâsında iskân etmiş olan hemşehrilerimizin yanında tavattun 
etmek üzre iki hafta evvel der-bâr-ı ma‘delet-karâra geldik ve zîr-i cenâh-ı müstelzimü’l-
felâh-ı cenâb-ı hilâfet-penâh-ı a‘zamîye dehâlet eyledik altı hânede yirmi dört nüfûsdan 
ibâret olan çâkerlerinin kazâ-i mezkûr dâhilinde meskûn hemşehrilerimizden gayrisinin 
nezdinde ve başka mahalde iskân ve tavtîn-i bendegânemiz esbâb-ı adîdeden ve bi’l-husûs 
lisân-ı Osmânî’ye adem-i vukûfûmuzdan dolayı mûcib-i gadr-i küllî olacağına ve memâlik-i 
mahrûse-i şâhâneye hicret ve dehâletden esâs maksadımız gadrden kurtulmak ve nâ’il-i 
ma‘delet ve refâh ve sa‘âdet olmak âmâl-i ubûdiyet ve musâdakat-kârîsine müstenid bulun-
duğuna mebnî çâkerlerinin dahi hemşehrilerimiz nezdinde ya‘ni Aksaray kazâsında tavtîn 
ve iskân-ı bendegânemiz husûsuna inâyet ve müsâ‘ade-i celîle-i hidîvânelerinin erzân ve 
adâlet-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhîden hisse-mend-i mübâhât olmaklığımız merhamet-i 
sâye-i fehîmânelerinin şâyân buyurulmasını istirhâm eyleriz ol bâbda emr u fermân hazreti 
veliyyü’l-emrindir.

Fî 26 Kânûn-ı Sânî sene [1]319
Kocamustafapaşa’dan Canbaziye’de sâkin Lehistan muhâcirlerinden Hasan bin Mus-

tafa bendeleri, refîki İbrahim bin Ali bendeleri, refîki Mustafa bin Yusuf bendeleri, refîki 
İbrahim bin Murat bendeleri, refîki İbrahim bin Yahya bendeleri, refiki Ali bin Mustafa 
bendeleri.
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Bâb-ı Âlî
Dâ’ire-i Nezâret-i Dâhiliye

Muhâcirîn İdâresi
Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
1 Şubat sene [1]319 târîh ve kırk dokuz numarolu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleri 

cevâbıdır. Lehistan muhâcirlerinden olup mukaddemce hicretle Konya vilâyeti dâhilinde Ak-
saray kazâsında iskân olunan hemşehrileri nezdinde tavattun etmek üzre Dersa‘âdet’e gelen 
Mustafa ile rüfekâsına ruhsatsız olarak Rusya’dan gelecek muhâcirînin kabûl edilmemeleri 
ve ba‘demâ bu bâbda ma‘rûzâtda bulunulmaması hakkında şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i 
hazret-i pâdişâhî hükm-i münîfine binâ’en cevâb i‘tâ olunup o zamandan berü bir daha mürâca‘at 
etmediklerinden ve el-yevm de nerede bulundukları ma‘lûm olmadığının Muhâcirîn İdâresi 
ifâdesiyle arz ve beyânına ibtidâr ve evrâk-ı mürsele huzûr-ı âlî-i Sadâret-penâhîlerine takdîm 
ve tesyâr kılındı ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü’l-emrindir.

Fî 16 Safer sene [1]322 ve fî 20 Nisan sene [1]320
Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliye

Savaş Ulukaya Koleksiyonu
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MVL / 18 – 2    -   24 Zilkade 1263 [3 Kasım 1847]

İBRAHİM VE MUSTAFA AŞİRETLERİNİN GÖÇEBE YAŞAMALARI

Aksaray kazasında iskan ettirilen Şerefli, Boynuinceli ve Hacıahmedli aşiretlerinin boy bey-
leri ve oba kethüdalarının İstanbul’a gelerek bu aşiretlerin tekrar göçebe olarak çadırlarda ya-
şamalarını talep ettikleri haber alınması üzerine bu aşiretlerden olan İbrahim ve Mustafa’nın 
aşiretleri adına göçebe hayatı yaşamak istemedikleri ve yerleşik olarak hayatlarını sürdürmeyi 
talep ettiklerinden kendilerine müdahale edilmemesi için Konya Valiliği’ne emir gönderilme-
sini talep ettikleri.

3

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Bu kulları Şereflü, Boynuincelü ve Hacı Ahmedlü Aşîreti’den bulunup Konya Sancağı 

dâhilinde Aksaray kazâsı toprağında akdemleri hayme ile sâkin olmuş isek de Tanzîmât-ı 
Hayriye-i mehâsin-şümûlü iktizâsınca bundan iki sene akdem Aksaray kazâsında bâ-
irâde-i seniyye-i mülûkâne aşîretimizle iskân olup üzerimize edâsı lâzım gelen vergü-yi 
senevîyi edâ etmek üzre bulunduğumuzdan şimdi hâlbuki aşîret-i merkûmânın boybeyi ve 
oba kethüdâları iki nefer kimesne Dersa‘âdet’e gelüp kendüler kisb-i kârı içün mütemek-
kin bulunan fukarâ kullarını sâkin etdirilmemek ve göçer evlü olmak sevdâsıyla gelmiş 
ise de hâlbuki aşîret-i merkûmlar râzî olmayup göçer evlü olmağa ki kabûl etmeyerek 
sâye-i hazret-i şâhânede ve Tanzîmât-ı Hayriye’de yerlü ve mütemekkin olmak hakk-ı 
âcizânelerimizde müfîd ve hayırlu olduğundan mahalle-i mezkûrda mütemekkin bulunan 
fukarâ kulları râzîliğini müştemil arz-ı mahzar tanzîm ve Aksaray Meclisi’nden bâ-mazbata 
ahz olunarak keyfiyyet-i vukû‘u hâlin îcâb-ı icrâsı husûsu zeylinde iki nefer kullarını vekîl 
nasb edüp ifâde-i hâle gelinmiş merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki bu fukarâ kulları 
yerlü ve mütemekkin bulunup göçer evlü olmasını kabûl etmeyerek arz-ı mahzarımızın 
veyâ mazbatanın me’âli ma‘lûm-ı âlîleri buyuruldukda aşîret-i merkûmların boy beyleri 
ve kethüdâları bu kullarına ilişmeyin müdâhale olunmamak bâbında Konya vâlîsi paşa 
hazretlerine bir kıt‘a fermân-ı âlî inâyet ve ihsân buyurulmak bâbında emr u fermân hazreti 
men-lehü’l-emrindir.

Bende İbrahim kulları, bende Mustafa kulları.
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Cevdet Dâhiliye / 8596   -   3 Şevval 1277 [14 Nisan 1861]

NOGAY MUHACİRLERİNE YAPILAN YARDIM

Bin iki yüz yetmiş altı senesinde Aksaray’da iskan ettirilen Nogay muhacirlerine nüfus ba-
şına verilen ekmek parası ile atiye bedellerinin Aksaray Mal Sandığı’da yeterli para olmadı-
ğından büyük bir kısmının ödendiği kalan on altı bin sekiz yüz kuruş için de kendilerine pusula 
verildiğine dair Aksaray Meclisi’nin mazbatası.

3
Bâ-irâde-i seniyye Aksaray kazâsına berây-ı iskân gelmiş olan Nogay muhâcirlerine 

hânelerinin zükûr ve inâslarına kazâ-i mezkûr mâl sandığından verilen yevmiye ve sâ’irenin 
mikdârı.

An Kabîle-i Yeksân der-Cemâ‘at-i Murad Gazi
Bâ-buyuruldı-i hazret-i müşîrî dühûlü târîhi Haziran fî 4 sene [1]276 ilâ gâye fî 9 Teşrîn-i 

Evvel.
Nüfûs-ı kibâr
133 aded, fî 2
34048 guruş

Mürûr-ı eyyâm
128

Nüfûs-ı sıgâr
29 aded, fî 1
3712 guruş

Yekûn guruş

37760
Fevt olan yevmiyyesi minhâ 69

37691

An Kabîle-i Yeksân der-Cemâ‘at-i Nasuh Ali bin Hacı Kurban
Bâ-buyuruldı-i hazret-i müşîrî dühûlü târîhi Haziran fî 4 sene [1]276 ilâ gâye fî 9 Teşrîn-i 

Evvel.
Nüfûs-ı kibâr
31 aded, fî 2
7936 guruş

Mürûr-ı eyyâm
128

Nüfûs-ı sıgâr
15 aded, fî 1
1920 guruş

Yekûn guruş
9856

Fevt olan yevmiyyesi minhâ 16
9840

An Kabîle-i Yeksân der-Cemâ‘at-i Kurban Gazi
Bâ-buyuruldı-i hazret-i [müşîrî] dühûlü Aksaray târîhi Haziran fî 13 sene [1]276 ilâ gâye-i 

Teşrîn-i Evvel.
Nüfûs-ı kibâr
154 aded, fî 2
36652 guruş

Mürûr-ı eyyâm
119

Nüfûs-ı sıgâr
55 aded, fî 1
6545 guruş

Yekûn guruş

43197

Fevt olan yevmiyyesi minhâ 464

42733

An Kabîle-i Canboyluk der-Cemâ‘at-i Hüsameddin Efendi
Bâ-buyuruldı-i hazret-i müşîrî Aksaray’a dühûlü târîhi Haziran fî 14 sene [1]276 ilâ gâye-i 

Teşrîn-i Evvel fî 9.
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Nüfûs-ı kibâr
153 aded, fî 2
36108 guruş

Mürûr-ı eyyâm
118

Nüfûs-ı sıgâr
59 aded, fî 1
6965 guruş

Yekûn guruş
43070

Fevt olan yevmiyyesi minhâ 559
42511

An Kabîle-i Canboyluk der-Cemâ‘at-i Ali Bey
Bâ-buyuruldı-i hazret-i müşîrî Aksaray’a dühûlü târîhi Haziran fî 19 sene [1]276 ilâ gâye-i 

Teşrîn-i Evvel fî 9
Nüfûs-ı kibâr
82 aded, fî 2
18532 guruş

Mürûr-ı eyyâm
113

Nüfûs-ı sıgâr
29 aded, fî 1
3277 guruş

Yekûn guruş
21809

Fevt olan yevmiyyesi minhâ 477
21332

An Kabîle-i Canboyluk der-Cemâ‘at-i Abdullah Bey
Bâ-buyuruldı-i hazret-i müşîrî Aksaray’a dühûlü târîhi Haziran fî 20 sene [1]276 ilâ gâye-i 

Teşrîn-i Evvel fî 9
Nüfûs-ı kibâr
81 aded, fî 2
18144 guruş

Mürûr-ı eyyâm
112

Nüfûs-ı sıgâr
34 aded, fî 1
3808 guruş

Yekûn guruş
21952

Fevt olan yevmiyyesi minhâ 483
21469

An Kabîle-i Canboyluk der-Cemâ‘at-i Hacı Murad Efendi
Bâ-buyuruldı-i hazret-i müşîrî Aksaray’a dühûlü târîhi ibtidâ-i Temmuz fî gurre sene [1]276 

ilâ gâye-i Teşrîn-i Evvel fî 9
Nüfûs-ı kibâr
140 aded, fî 2
28735 guruş

Mürûr-ı eyyâm
101

Nüfûs-ı sıgâr
40 aded, fî 1
4040 guruş

Yekûn guruş
32775

Fevt olan yevmiyyesi minhâ 1722
31053

An Kabîle-i Canboyluk der-Cemâ‘at-i Seyyid Abdullah Efendi
Bâ-tahrîrât-ı hazret-i kâ’immakâmî Aksaray’a dühûlü târîhi ibtidâ-i Ağustos fî gurre sene 

[1]276 ilâ gâye-i Teşrîn-i Evvel fî 9
Nüfûs-ı kibâr
13 aded, fî 2
1820 guruş

Mürûr-ı eyyâm
70

Nüfûs-ı sıgâr
12 aded, fî 1

840 guruş
Yekûn guruş

2660
Fevt olan yevmiyyesi minhâ 68

2592

An Kabîle-i Canboyluk der-Cemâ‘at-i Gündoğan Efendi
Bâ-buyuruldı-i hazret-i müşîrî Aksaray’a dühûlü târîhi Eylül fî 27 sene [1]276 ilâ gâye-i 

Teşrîn-i Evvel fî 9
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Nüfûs-ı kibâr
66 aded, fî 2
1716 guruş

Mürûr-ı eyyâm
13

Nüfûs-ı sıgâr
18 aded, fî 1

234 guruş
Yekûn guruş

1950
Fevt olan yevmiyyesi minhâ 1

1949

Yekûn:
Hâne Nüfûs-ı kibâr Nüfûs-ı sıgâr
260 856 290

Yekûn guruş
Ber-mûceb-i bâlâ verilen yevmiyyeleri mikdârı 211170

Fevt olan Nogay bâ-senedât verilen bâ-senedât kefen bahâsı 2780

Samsun İskelesi’nden gelmiş olan Nogay muhâcirîne ber-
mûceb-i ta‘lîmat-ı âlî ve bâ-senedât verilen nân-ı azîz bahâsı 1662

215612

Mâl sandığından verilmiş olan yevmiyyeleri mikdârı: 198810 guruş.
El-hâletü hâzihi Nogay-ı merkûmânın işlemiş yevmiyyeleri olup sergi pusulası verilmiş olan 

yevmiyyeleri: 16802 guruş.

Bâ-irâde-i seniyye Aksaray kazâsına berây-ı iskân gelmiş olan Nogay muhâcirlerine 
ta‘lîmât-ı âlî iktizâsı üzre kazâ-i mezbûr mâl sandığından i‘tâsı lâzım gelen sadaka-i şâhâne olan 
kebîrlerine ikişer ve sağîrlerine birer guruşdan olmak üzre bâ-buyuruldı-i hazret-i müşîrî bâlâ-
yı defterin nâtık olduğu vechile kazâ-i mezbûra duhûllerinden işbu yetmiş altı senesi Teşrîn-i 
Evvel dokuz gâyetine değin mürûr eden eyyâmlarında îcâb eden yevmiyyeleri ve vefât eden-
lerin kefen bahâları ve Samsun tarafından gelmiş olan Nogay muhâcirlerine verilen nân-ı azîz 
bahâsı ber-mûceb-i bâlâ yalnız iki yük on beş bin altı yüz on iki guruşa resîde olup muhâcirîn-i 
merkûmûnun güzeşte yevmiyyeleri olan on altı bin sekiz yüz iki guruş kazâ-i mezbûr sandı-
ğında mevcûd akçe olmadığından muhâcirîn-i merkûmûna kazâ-i mezbûr sandıkdârı tarafın-
dan başka başka yedlerine sergi pusulası dahi verilmiş olduğundan sâlifü’l-beyân muhâcirîn-i 
merkûmûnun kazâ-i mezkûr sandıkdârı tarafına vermiş oldukları temhîrli senedleri mûcebince 
mebâliği ma‘lûme makbûzları olup mebâliğ-i ma‘lûmeyi kazâ-i mezbûrun yetmiş altı senesi 
mâl-ı vergüsüne mahsûb bir kıt‘a ilmuhaberinin i‘tâsı ma‘razında ol bâbda ve her hâlde emr 
[ve] irâde hazreti men-lehü’l-emrindir.

Fî 3 Şevvâl sene [1]277
Bende a‘zâ, bende a‘zâ, bende a‘zâ, bende a‘zâ, bende a‘zâ, bende a‘zâ, ed-dâ‘î müftü, ed-

dâ‘î nâ’ib, bende vekîl-i müdîr-i kazâ.
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İ. DH / 1296    -   21 Muharrem 1310 [14 Ağustos 1892]

MUHACİR MAHALLESİNE VERİLECEK İSİM

Aksaray kasabasında iskan edilen yirmi sekiz hane Çerkez muhacirlerinin oluşturduğu ma-
halleye Padişah Abdülhamid’e izafeten Hamidiye isminin verilmesinin onaylandığı.

3

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn
Devletlü efendim hazretleri;
Aksaray kasabasında derdest iskân olan muhâcirîn-i Çerâkise içün inşâ olunan yirmi sekiz 

hânenin teşkîl eylediği mahallenin nâm-ı ma‘âlî-ittisâm-ı hazret-i pâdişâhîye nisbetle tevsîmi 
ve mu‘âmele-i müteferri‘asının icrâsı husûsunun Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne havâlesi te-
zekkür edildiğine dâ’ir Şûrâ-yı Devlet Dâhiliye Dâ’iresi’nin mazbatası arz ve takdîm kılınmış 
olmağla ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî müte‘allık ve 
şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm 
olundu efendim.

Fî 16 Muharrem sene [1]310, fî 28 Temmuz sene [1]308
Sadr-ı a‘zam ve Yâver-i Ekrem

Cevad
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-

penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-müte‘allık buyurul-
muş olmağla ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü’l-emrindir.

Fî 17 Muharrem sene [1]310, fî 29 Temmuz sene [1]308
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî

Bende Süreyya







MUHTELİF KONULAR
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K.K.d-Mevkufat    2551    29 Zilhicce 1089 [11 Şubat 1679]

KIBRIS’A SÜRGÜN EDİLENLER

Padişah emriyle Aksaray ve köylerinden Kıbrıs’a sürgün edilenlerin isimleri, köy ve ma-
halleleri ile bunların suçlarının ne olduğunu, mesleklerini ve ne kadar çocuklarının olduğunu 
ayrıntılı şekilde gösterir defter. 

3

Defter oldur ki: İşbu semânîn ve tis‘a mi’e Zi’l-hiccesi’nin evâhirinde Südde-i Sa‘âdet’den 
kıdvetü’l-emâsil Hüseyin Çavuş zîde kadruhû eliyle vârid olan fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân 
mûcebince müşârun-ileyh çavuş mübâşeretiyle kazâ-i Aksaray’dan Cezîre-i Kıbrıs’a sürülmek 
içün ta‘yîn ve tahrîr olunan eşhâsdır ki zikr olunur ve şerh kılınur.

An-Mahalle-i Câmi‘ Hâne: 10

Hüseyin bin Seydi Ahmed
Hüsn-i rızâsıyla debbâğ bir kızı var dediler.

Kefîl: Ali bin Ahi ve Hüseyin bin Edhem ve Pervane bin Abdullah nâm kimesneler mezbûr 
Hüseyin telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dedikleri tahrîr olundu.

An-Mahalle-i Meydan Hâne: 10

Ahmed bin Salih
Şerîr ve müzevvir ehl-i telbîs ve ribâhor ve vâlidesi Azîze’yi tekrâr be-tekrâr dövmüş-

dür ve her vechile ehl-i fesâd kimesnedir dediler.

Kefîl: Veli bin Ali ve Ahmed bin Mahmud nâm kimesneler mez Ahmed gaybet ederse yeri-
ne birimiz gidelim dediler.

An-Mahalle-i Kiçikapu ma‘a Teşvîş Hâne: 10

Kulfal bin Mehmed
Hüsn-i rızâsıyla derzi ve iki kızları vardır dediler.

Kefîl: Veli bin Ali ve Ali bin Mustafa nâm kimesneler mezbûr Kulfal gaybet ederse yerine 
biz gidelim dediler.

An-Mahalle-i Hacı Rukneddin ve Mehmed Çelebi ve Sofular Hâne: 10

Şaban bin İbrahim
Hüsn-i rızâsıyla derzi iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: İsmail Bali ve İbrahim bin Mahmud nâm kimesneler mezbûr Şaban gaybet edüp ve 
telbîs ile yazılmış çıkarsa yerine biz gidelim dediler.

An-Mahalle-i Kızılca ma‘a Minarecik Hâne: 10

Şehriyar bin Musa

Kefîl: Süleyman bin Ali, Kara Hasan bin Abdullah nâm kimesne mezbûr Şehriyar bulun-
mazsa yerine biz gidelim dediler.

An-Mahalle-i Deveci ma‘a Tirbâzâr Hâne: 10

Hamza bin  Mehmed
Hüsn-i rızâsıyla cullâh iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Seyyid Ahmed bin Süleyman ve Ali bin Mehmed nâm kimesneler mezbûr Mehmed 
telbîs ile yazılmış çıkup gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.
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An-Mahalle-i Hatîb Hâne: 4 an-Derzi Hasan Hâne: 3, an-Hacı Celal Hâne: 2 ve Çavuşlu 
Hâne: 1 

Fakih Hakkı Seydi bin İbrahim Fakih
Rızâsıyla karındaş Süleyman’ın evine girmişdir. Derzi bir kızı var dediler.

Kefîl: Sadi bin Şaban ve Musa bin Sultan nâm kimesneler mezbûr Seydi gaybet ederse ye-
rine biz gidelüm dediler.

An-Mahalle-i Çardiğin ma‘a Şamlı Hâne: 10
Receb veled-i Abdullah

Rızâsıyla babuçcu iki oğlu ve iki kızı var dediler.
Kefîl: Piri bin Zekeriyya ve Musa bin Kenger Sufi nâm kimesneler mezbûr Receb gaybet 

ederse yerine biz gidelüm dediler.
An-Mahalle-i Ases Hâne:- ma‘a Eskiahur ve Gazicik ve Şeyh Hamid Hâne: 1

Seydi Gazi bin İbrahim
Hüsn-i rızâsıyla cullâh iki oğlu var dediler.

Kefîl: Hacı Ahmed bin Hacı Bayram ve Selim bin Kara nâm kimesneler mezbûr Seydi Gazi 
gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

An-Mahalle-i Bölücek

Cemal bin Mehmed
Rızâsıyla derzi iki oğlu var dediler.

Kefîl: Yahya bin Ömer Fakih ve Osman bin Abdi nâm kimesneler mezbûr Cemal gaybet 
ederse ve telbîs ile yazılmışsa yerine biz gidelüm dediler.

An-Mahalle-i Pir Hacı ma‘a Pir (…) Hâne: 10

Mehmed bin Seyne deyyusluk edüp avretini ve oğlun kendü ile (…) ve debbâğhâneden 
gön debbâğ uğrulamışdır bu fi‘ilde olundu amma kande çıkarmışızdır bundan eşed yara-

mazımız yokdur deyü gıybet etdiler mahallesi halkı bir oğlu var dediler

Kefîl; Yusf bin Hamza ve Mehmed bin Durmuş ve Hüseyin bin Resül nâm kimesneler 
mezbûr Mehmed bulunmazsa yerine biz gidelüm dediler.

An-Mahalle-i Taşbazar ma‘a Muhsin Çelebi Hâne: 9

Sun[ullah](?) bin Yunus
Hüsn-i rızâsıyla çift var dediler.

Kefîl: Yunus bin Rüstem ve Derviş bin Yunus nâm kimesneler mezbûr Sun[ullah](?) telbîs 
ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

An-Mahalle-i Sebil ma‘a Çukur ve Yenice ve Çavuşlu Hâne: 10

Keyvan veled-i Abdullah
Hüsn-i rızâsıyla tüccâr dediler

Kefîl: Hacı bin Yusuf ve Mehmed bin Mustafa nâm kimesneler mezbûr Keyvan telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.
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Karye-i İnehocalı Hâne: 10

Nasuh bin Mehmed
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler

Kefîl: Muharrem bin Ramazan ve Sarı bin Sevindik nâm kimesneler mezbûr Nasuh telbîs 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Yapılcan Hâne: 18

İsa bin Mehmed
Mücrim ve rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Hacı Hamza bin Ümmet ve Hacı Abid bin Hüseyin nâm kimesneler mezbûr İsa gaybet 
ederse ve telbîs ile yazılmış çıkarsa yerine biz gidelüm dediler.

Hüseyin bin Pir Ahmed
Dâ’imâ sirka etmekden ve şirret ve şekâvetden hâlî değil çift ve oğlu var dediler.

Kefîl: Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler mezbûr Hüseyin bulunmazsa yerine biz gideriz 
dediler ve Hasan bin Hüseyin.

Karye-i Böğet Hâne: 25

Ömer bin Şeyh Satı
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Musa bin Hasan ve Abdülkadir bin Hüseyin nâm kimesneler mezbûr Ömer telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Kemal bin Seyyid Ahmed
Hüsn-i rızâsıyla çift var dediler.

Kefîl: Mansur bin Bayezid nâm kimesne mezbûr Kemal sürülmeğe lâyık kimesne olmayup 
ve telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse ben gideyin dedi.

Karye-i Sofracık Hâne: 10

Ahi bin Nur
Sârik ve deyyûs ve uğru yatağı ve kâtil-i hakîr dediler.

Kefîl: Kanber bin Resül nâm kimesne mezbûr Ahi telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse 
yerine ben giderim dedi.

Karye-i Yılanlu Hâne: 5

Gayib Eri bin Yusuf
Sârıkdır ve eve girmişdir ve iki kimesnenin avretini boşadmışdır ve gammâzdır ve 

cemî‘ cihânda yaramazlık elinden gelür dediler.

Kefîl: Hacı Budak bin İshak nâm kimesne mezbûr Gayib gaybet ederse yerine ben gideyin 
dedi.
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An-Karye-i Bali Hâne: 5 an-Gazicik an-Tuvak Hâne: 5

Mehmed bin Yusuf
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu ve kızı var dediler.

Kefîl: Yakub bin Ayvad nâm kimesne mezbûr Mehmed gaybet ederse yerine ben gideyin 
dedi.

An-Karye-i Keşten Hâne: 5, an-Gineni Hâne: 6

İbrahim bin Pir Ahmed
Gammâz ve karyemiz halkını dâ’imâ rencîde etmeden hâlî değildir ve babası da yarar-

lık kağıdı almışdır çift ve oğlu var dediler.

Kefîl: Hasan bin Seydi ve Ahmed bin Seydi nam kimesneler mezbûr İbrahim gaybet ederse 
yerine biz gideriz dediler.

An-Karye-i Ru[m]diğin Hâne: 18

Süyeyman bin Ali
Hüsn-i rızâsıyla çift iki kızları vardır dediler.

Kefîl: Mehmed bin Mehdi el-meşhûr Bakıcık nâm kimesne mezbûr Süleyman telbîs ile ya-
zılmış çıkup ve gaybet ederse ben gideyin dedi.

Veli bin Ödül
Sârik çifti ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Nefs-i şehirde Şeyhcalu mahallesinde Pir Ali bin Mehmed nâm kimesne mezbûr Veli 
bulunmazsa yerine ben gideyin dedi.

Karye-i Tohm-ı İblis Hâne: 10

Mehmed bin İsmail
An-Kürdler hüsn-i rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Hacı Bulgar bin Piri nâm kimesne mezbûr Mehmed telbîs ile yazılmış çıkup gaybet 
ederse yerine ben gideyin dedi.

Karye-i Bekirli Hâne: 8

Hazar bin Dede
Rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Mahmud bin Kasım nâm kimesne mezbûr Hazar telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet 
ederse yerine ben gideyin dedi.

Karye-i Akharim Hâne 22

İbrahim bin İlyas
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler an-Karye-i Senir

Kefîl: Turudhan bin Mustafa nâm kimesne mezbûr İbrahim telbîs ile yazılmış çıkup ve gay-
bet ederse yerine ben gideyin dedi.

Halil bin İlyas
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler an-Karye-i Senir

Kefîl: Mehmed bin Sevindik nâm kimesne mezbûr Halil telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet 
ederse yerine ben gideyin dedi.

Karye-i Ömerkocac Hâne: 10

Ali bin Mahmud
Hâric ez-defter, çift ve iki oğlu var dediler.

Kefîl: Hasan bin Abdullah nâm kimesne mezbûr Ali bulunmazsa yerine ben gideyin dedi.
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Karye-i Gazicik Hâne: 6, an-Bolargı Hâne: 4

Mustafa bin Adilhan
Rızâsıyla iki oğlu ve çift var dediler.

Kefîl: Satılmış bin Kara Fakih nâm kimesne mezbûr Mustafa telbîs ile yazılmış çıkarsa ye-
rine ben gideyin dedi.

Karye-i Yürekli Hâne: 9

İshak bin Ahmed
İki def‘a koyun sirka etdi çift var dediler.

Kefîl: Ali bin Mehmed ve Veli bin Seyyid Ahmed nâm kimesneler mezbûr İshak gaybet 
ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Senir Hâne: 3, an-Zeyne Hâne: 4, an-Göremez Hâne: 3

Ümmet bin Turhacı
Hüsn-i rızâsıyla çift var dediler.

Kefîl: Sevindik bin Güvendik an-Zeyne ve Seydi Fakih bin Ali an-Göremez ve Mustafa 
bin Yusuf nâm kimesneler mezbûr İshak telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz 
gidelüm dediler.

Karye-i Karahüseyinli Hâne: 4, an-İnuzartık

Ali bin Hamza
Hüsn-i rızâsıyla çift ve iki oğlu var dediler

Kefîl: İskender bin Musa Fakih ve Çelebi bin Hoca Ali nâm kimesneler mezbûr Ali telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Almazlı Hâne: 40

İsa bin Göcek
Hüsn-i rızâsıyla çift ve iki kızları var dediler.

Kefîl: İshak bin Hasan nâm kimesne mezbûr İsa telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse 
yerine ben gideyin dedi.

Elvan bin Abdil
Hüsn-i rızâsıyla çift ve iki oğulları ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Alaeddin bin Osman nâm kimesne mezbûr Elvan telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet 
ederse yerine ben gideyin dedi.

Yusuf bin İbrahim
Hüsn-i rızâsıyla çift var dediler.

Kefîl: Hasan bin Ahmed ve Ali bin Süleyman nâm kimesneler mezbûr Yusuf telbîs ile yazıl-
mış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Süleyman bin Budak
Hâric ez-defter çift ve iki oğulları var dediler.

Kefîl: Bali bin Bahadır nâm kimesne mezbûr Süleyman gaybet ederse yerine ben gideyin 
dedi.

Karye-i İnuzartık Hâne: 10
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Hızır bin Mansur
Müseccel ulak uğrusu ve uğru yatağı ve gammâz ve cemî‘ cihânda yaramaz 

çift ve oğlu ve kızı var dediler.

Kefîl: Mustafa bin İbrahim ve Veli bin İbrahim nâm kimesneler mezbûr Hızır gaybet ederse 
yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Kızılcakışla Hâne: 6, an-Merke Hâne: 4

Mustafa bin Ahmed
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Hüdaverdi bin Efendi ve Evliya bin İbrahim nâm kimesneler mezbûr Mustafa telbîs 
ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

An-Karye-i İmâret Hâne: 50

Haydar bin Ömer
Kâtil, çift ve dört oğlu var dediler.

Kefîl: Ali bin Abdurrahman ve Süleyman Fakih bin İbrahim nâm kimesneler mezbûr Hıdır 
gaybet edüp  bulunmazsa yerine biz gidelüm dediler.

İsmail bin Kademgeldi
Rızâsıyla ve hem uğru yatağıdır ve oğlu sârikdir, çift var dediler.

Kefîl: Şaban bin İsa nâm kimesne mezbûr İsmail gaybet ederse yerine ben gideyin dedi.

Ali bin Mehmed
Rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Murad bin İbrahim nâm kimesne mezbûr Ali gaybet ederse ve telbîs ile yazılmış çı-
karsa yerine ben gideyin dedi.

Sadi bin Hacı İsa
Hüsn-i rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Mustafa bin Mahmud ve Piri Şah bin Mirza nâm kimesneler mezbûr Sadi telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dedi.

Ahmed bin Sevindik
Uğru ve yalan şâhiddir, çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Ali bin İsmail ve Süleyman bin Hacı İbrahim nâm kimesneler mezbûr Ahmed gaybet 
ederse yerine biz gideriz dedi.

Karye-i Üveys Fakih Hâne: 8

Sevindik bin Hazar
Rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Mahmud bin Tur Ali ve Yakub bin Hamza nâm kimesneler mezbûr Sevindik telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Köşk Hâne: 10

Hızır bin Eyüb
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.
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Kefîl: İshak bin Abbas ve Yunus bin Hamid nâm kimesneler mezbûr Hızır telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Börekçi Hâne: 15

İsmail bin Adil
Hüsn-i rızâsıyla çift ve üç oğlu var dediler.

Kefîl: İlyas bin Kulhan ve Yusuf bin İskender nâm kimesneler mezbûr İsmail telbîs ile ya-
zılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm.

Şaban bin Yar Ahmed
Hüsn-i rızâsıyla çift iki oğlu bir kızı var dediler.

Kefîl: Sevindik bin Beğendik ve Pir Ali bin Ali Fakih nâm kimesneler mezbûr Şaban telbîs 
ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Bağluca Hâne: 8

Nurullah bin İbrahim
Sahra niyâbetinde olan Abdurralman Halîfe’nin şehâdetiyle yazıldı mezbûr Nurullah 

cemî‘ cihânda yaramaz idüğine

Kefîl: Karyesi halkı kefîllerdir bulunmasına ve sürülmesine.
Karye-i Keklicek Boğazı Hâne: 13

Abdülgani bin Sübhanverdi
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Bu karyeden Mülayim oğlu Mehmed nâm kimesne ziyâde eşirrâdan ve eşkiyâdan olup 
hâlâ bu karyeden göçmüş bulunmağın tahrîr olunmadı her ne vakit gelürse elbette sürüle 

dediler ve girü Abdülgani yerine getürile

Kefîl:-
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Karye-i Sultan Hâne: 35

Ali bin İlyas
Sârik ve eşirrâdan ve cemî‘ cihânda yaramaz ve eşkiyâdan, çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Nusret bin Fazlullah ve Hamza bin Hasan nâm kimesneler mezbûr Ali gaybet ederse 
yerine biz gidelim dediler.

Memed bin Mehmed
Bir eri var avreti ardından nikâh etdirüp ve küreğe verilmişdir çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: İsa bin Seydi Ali ve Hacı bin Gazi nâm kimesneler mezbûr Mehmed gaybet ederse 
yerine biz gidelüm dediler.

Hasan bin Abdullah
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: İsa bin Mehmed ve Süleyman bin İsmail Fakih nâm kimesneler mezbûr Hasan telbîs 
ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Çavuşlu Hâne: 4 an-Mahmudlu Hâne: 4

İbrahim bin Resül
Mahmud nâm kimesnenin evine girdi çift ve iki kızı var dediler.

Kefîl: Hoca Ali bin Musa nâm kimesne mezbûr İbrahim gaybet edüp bulunmazsa yerine ben 
gideyin dedi.

Karye-i Selime Hâne: 5

Tülek bin Durmuş
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Ali bin Piri ve Mehmed bin Bayezid nâm kimesneler mezbûr Tülek gaybet ederse 
yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Kızılkaya Hâne: 9

Ahmed bin Ramazan
Süleyman nâm kimesnenin evine girdi çift bir oğlu var dediler.

Kefîl: Hasan bin Musa nâm kimesne mezbûr Ahmed gaybet ederse yerine ben gideyin dedi 
Hızır nâm gaybeteden Muharrem’in ameli olduğundan oluveri.

Karye-i Absarı Hâne: 14

Ahay bin Pir Ahmed

Kefîl: Veli bin Bayezid nâm kimesne mezbûr Ahay bulunmazsa yerine ben gideyin dedi 
bulunmazsa yerine sürüle.

Karye-i Çoğın Hâne: 8

Mahmud bin Bayramlı
Avrete yapışup ve esbâb alduğuna iki üç sicili var çift iki oğlu var dediler

Kefîl: Ömer bin Hasan Fakih ve Abdi bin Yusuf Fakih
Karye-i Belisırma Hâne: 6

Mehmed bin Mümin
Hüsn-i rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: Hacı Ömer bin Çalabverdi ve Seydi bin Oruç an-Karye-i Turasan
Karye-i Ağaçlı Hâne: 10
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Hıdır bin Veli
Hüsn-i rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: Halil bin Piri ve Sübhanverdi bin Seydi
Karye-i Sipahsalar Hâne: 10

Hızır bin Abdurrahman
Hüsn-i rızâsıyla çift ve oğlu var dediler.

Kefîl: Hasan bin Çelebi ve Kasım bin Mehmed cümle ahâlî-i karye
Karye-i Demürci Hâne: 8

Cafer bin Mehmed Sufi
Sârik ve godoş çift ve oğlu var dediler.

Kefîl: Süleyman bin Çalabverdi ve Ramazan bin Üveys

Karye-i Yassıviran Hâne: 19

Yusuf bin Çakır İsmail
Gammâz ve mu‘în-i zaleme dâimâ karyemiz halkını rencîde edüp ve etdirmeden hâlî 

değil çift ve iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Yusuf bin İbrahim ve Mehmed bin Yusuf nâm kimesneler mezbûr Yusuf gaybet eder-
se yerine biz gidelim dediler.

Ali bin Seydi
Dâimâ koyun sirka edüp bunun gibi fi‘lden hâlî değildir çift var dediler.

Kefîl: Safa bin Yunus nâm kimesne mezbûr Ali bulunmazsa yerine ben gideyin dedi ve Veli 
bin Mehmed.

Karye-i Sağırkaraca Hâne: 8

Hacı Nasuh bin Abdullah
Hüsn-i ihtiyârı ile çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Hüseyin bin Hızır ve Sinan Halîfe bin Hazma
Karye-i Eskinoz ma‘a Hacı Hâne: 10

İsa bin Hüseyin
Gammâz ve dâimâ eve girer eşkiyâdandır çifti bir oğlu ve bir kızı var dediler ve bir 

karındaşı dahi fitnedir(?) nesl ile yaramaz dediler.                                                                                                                                       

Kefîl: Mustafa bin Seydi nâm kimesne mezbûr İsa bulunmazsa yerine ben gideyin dedi bu-
lunmazsa Mustafa sürüle.

Karye-i Karataş Hâne: 18

Mahmud bin Çakır Mehmed
Gammâz ve yalan şâhid ve il da‘vâsın eder ehl-i telbîs ve cemî‘ cihânda yaramazdır 

çifti ve oğlu vardır dediler karyesi halkı.

Kefîl: Mahmud bin Mustafa ve Durmuş bin Piri

Abdurrahman bin Pir Mehmed
Kasaba-i Bor’dan Deli Hamza nâm kimesnenin yerine uğruldu karyesi sürülmesi 

lâzımdır çift oğlu ve kızı var dediler.

Kefîl:-
Karye-i Karaviran Hâne: 46
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Ümmet bin Mehmed
Hüsn-i rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: İbrahim bin Pir Ahmed ve Hüseyin bin Ahmed

Musa bin İsmail
Hüsn-i rızâsıyla çift ve iki kızı var dediler.

Kefîl: Güvendik bin Emin Bey ve İbrahim bin Mehmed

Halil bin Mehmed
Hüsn-i rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Numan bin Piri Fakih ve Hacı Kasım bin Hüseyin

İsmail bin Yusuf
Yusf bin Hüseyin nâm kimesnenin evine girdi ve bundan baş[ka] yaramazımız yokdur 

çift bir oğlu var dediler.

Kefîl: Hamza bin Yusuf nâm kimesne mezbûr İsmail bulunmazsa yerine ben gideyin dedi.
Karye-i Genedala Hâne: 9

Bali bin Tatar
Rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: Samagun bin Gökü(?) ve Eymir bin Musa nâm kimesneler mezbûr Tatar gaybet eder-
se yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Sınıkca Hâne: 14

Nasuh bin Yusuf
Rızâsıyla çift var dediler.

Kefîl: İbrahim bin Mehmed nâm kimesne mezbûr Nasuh telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet 
ederse yerine ben gideyin dedi öyle çıkarsa yerine sürüle.
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Karye-i Kara Hâne: 13

Şaban bin Ali
Rızâsıyla çift bir oğlu var dediler.

Kefîl: Ali bin Üveys nâm kimesne mezbûr Şaban gaybet ederse yerine ben gideyin dedi.
Karye-i Mandama

Süleyman bin Mehmed
Şerîr ve şakî ve cemî‘ cihânda yaramazdır dediler.

Kefîl: Ali bin Hüseyin nâm kimesne mezbûr Süleyman bulunmazsa yerine ben gideyin de-
diler mezbûr Süleyman bulunmazsa mezbûr Ali yerine alına sürüle.

Karye-i Arpadanlı Hâne: 9

Mezid bin Mirza 
Hüsn-i rızâsıyla çift bir oğlu iki kızı var dediler.

Kefîl: İlyas bin Mehmed ve Sevindik bin Seydi Ali
Karye-i Yakacık-ı Alayund Hâne: 11

Mustafa bin Ahmed
Hüsn-i rızâsıyla ve oğlu var dediler.

Kefîl: Süleyman bin Mustafa ve Yahya bin ali nâm kimesneler mezbûr Mustafa telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Karaöyük Hâne: 6 an-Dedikçe Hâne: 4

Hüseyin bin Yahya
Hüsn-i rızâsıyla çift vev oğulları var dediler.

Kefîl: Hüseyin bin Mehmed ve İshak bin İbrahim nâm kimesneler mezbûr Hüseyin telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Karye-i Yalman Hâne: 6 an-Örçenler Hâne: 4

Ahmed bin Osman
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Hasan bin Eymir ve Süleyman bin Mustafa nâm kimesneler mezbûr Ahmed telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Yaprakhisar Hâne: 13

Abdi Fakih bin Seydi Ahmed
Hâric ez-defter çift ve üç oğlu var dediler.

Mezbûr Abdi Fakih karyelerinin imâmı olup gaybetine hâric ez-defter deyü yazdırıl-
mış iken ve yine karyelerinin ekser cemâ‘at imâmımız Abdi Fakih’in gitmesine râzî de-

ğiliz demeğin toprak efendisi ma‘rifeti ile mezbûr Abdi Fakih ihrâc olunup yerine Murad 
bin Sinan nâm kimesne rızâsıyla kayd olundu.

Kefîl: Hıdır bin Hacı Piri ve Todoris bin Karabed nâm zimmî mezbûr Abdi Fakih gaybet 
ederse yerine biz gidelüm dediler.

Küfelâ-i Murad bin Sinan: Mustafa bin Nasuh ve Hüseyin bin Seydi Ahmed nâm kimesneler 
mezbûr Murad telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Alayundlu Hâne: 22
Osman bin Delü Ömer

Mahmud nâm kimesnenin evine girdi çift ve bir oğlu var dediler.
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Kefîl: Hacı bin Ali ve Süleyman bin İnehoca nâm kimesneler mezbûr Osman gaybet ederse 
yerine biz gidelüm dediler.

Ve Hüseyin bin Şaban
Ömer bin Halil’in evine girdi ve kaliçe uğruladı çift ve oğlu var dediler.

Kefîl: Ali bin Hacı Musa ve Zeynel bin İslam nâm kimesneler mezbûr Hüseyin gaybet eder-
se yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Sorsovi Hâne: 17 an-İncesu Hâne: 3

Zekeriyya bin Ümmet
Mücrim ve rızâsıyla çift ve iki oğlu var dediler

Kefîl: Veli bin Kasım ve Ödül bin Musa nâm kimesneler mezbûr Zekeriyya gaybet ederse 
yerine biz gidelüm dediler.

Ali bin Ümmet
Mücrim ve rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Hüseyin bin Hasan ve Ahmed bin Uğurlu nâm kimesneler mezbûr Ali gaybet ederse 
yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Harvadala Hâne: 30

Müsliman Mahmud bin Abdullah
İlyas bin Mürüvvet nâm kimesnenin koyunun yedi ve cemî‘ cihânda yaramazımızdır 

dediler.

Kefîl: Mihri bin Tanrıvermiş nâm kimesne mezbûr Mahmud bulunmazsa yerine ben gideyin 
dedi.

İshak bin Mahmud
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir mücerred oğlu var dediler.

Kefîl: Durak bin Veli ve Yayla(?) bin Hüseyin nâm kimesneler mezbûr İshak telbîs ile yazıl-
mış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Elkeşi bin Andon
Müslimân oldu yine kâfir olup mürted oldu dediler.

Kefîl: Debir(?) Keşiş bin Yorgi ve Mihail bin Menail nâm zimmîler mezbûr Elkeşi gaybet 
ederse yerine biz gidelüm dediler.

An-Cemâ‘at-i Koyunca Eymir Hâne: 20

Nebi bin Hacı Bali
Hüsn-i rızâsıyla çift bir oğlu var dediler.

Kefîl: Nasuh bin Ali ve İsmail bin Musa nâm kimesneler mezbûr Nebi gaybet ederse yerine 
biz gidelüm dediler.

Satılmış bin Ali
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Yakub bin İsa ve Güvendik bin Kademşah nâm kimesneler mezbûr Satılmış gaybet 
ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Göktaş Hâne: 10
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Kubad bin Seyyid Ahmed
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Nebi bin Salih ve Mustafa bin Yunus nâm kimesneler mezbûr Kubad gaybet ederse 
yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Akhisar Hâne: 32
Hacı bin Köstendil

Subaşı yanında gezer yaramazdır amma rızâsıyla kendi çift ve iki kızı var dediler.

Kefîl: Karaca bin Anaştaş, Simyon bin Demir nâm zimmîler mezbûr Hacı gaybet ederse 
yerine biz gideriz dediler.

Kösten bin Ayvad
Rızâsıyla çift iki kızı ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Keçe(?) veled-i Vasil, Hekban(?) bin Anaşdaş nâm zimmîler mezbûr Kösten gaybet 
ederse yerine biz gidelüm dediler.

Kosta bin Yağmur
Hâric ez-defter

Kefîl: Feke bin Acmir Keşiş nâm zimmî mezbûr Kosta gaybet ederse yerine biz gidelüm 
dediler.

Karye-i Gerveli Hâne: 36

Vasil bin Komilyos
Hırsuz şerîkidir Karagöz nâm zimmînin evine girdi çift ve oğlu var dediler.

Kefîl: Yani bin Avanos nâm zimmî mezbûr Vasil gaybet ederse yerine ben gideyin dedi.

Menail bin Estagor
Sârik ve cemî‘ cihânda yaramazdır çift ve oğlu var dediler.

Kefîl: Menail bin İstefor nâm zimmî mezbûr Menail gaybet ederse yerine ben gideyin dedi.

Pavlos bin İnebeyi
Uğru yatağı ve evinde esbâbın bulundu çift ve iki [oğlu] ve bir kızı vardır dediler

Kefîl: Luka bin Dimitri nâm zimmî mezbûr Pavlos gaybet ederse yerine ben gideyin dedi.

Vasil bin Anastas
Dâimâ karyemüz çiftlik esbâbın sirka etmeden hâlî değildir dediler.

Kefîl: Demir bin Tekfur nâm zimmî mezbûr Vasil bulunmazsa yerine biz gidelüm dediler.
Karye-i Ihlara Hâne: 6, an-Kürtler Hâne: 4

Hüseyin bin Çomaklı
Koyun sirka eyledi çift ve bir oğlu ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Mahmud bin Ömer nâm kimesne mezbûr Hüseyin gaybet ederse yerine Ahmed bin 
Sevindik dahi bile sürüle.
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Karye-i Yuva Hâne: 23

Hüseyin bin Hamza
İki oğlu var ve hem rızâsıyla ve hem cemî‘ cihânda yaramaz dediler.

Kefîl: İsmail bin İlyas nâm kimesne mezbûr Hüseyin gaybet ederse yerine ben gideyin 
dedi.

Zinnur Hasan bin Mehmed
Ve hem mücrim dediler.

Kefîl: Halil bin Ali mezbûr Zinnur Hasan telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine 
ben gideyin dedi.

Karye-i İlisu Hâne: 6 an-Çat Hâne: 4

Ali bin Yusuf
İnek uğruladı ve kaliçe kesdi ve tavuk uğruladı ve cemî‘ cihânde yaramazdır dediler 

çifti ve iki oğlu var dediler.

Kefîl: Yusuf bin Ali diğer Yusuf bin Hamza nâm kimesneler mezbûr oğlum Ali gaybet eder-
se ve bulunmazsa yerine ben gideyin dedi sürüle.

Karye-i Bektaş Hâne: 6, an-Absarı Hâne: 4

İskender bin İzzet
Rızâsıyla çift ve dört oğlu var dediler.

Kefîl: Veli bin Alp mezbûr İskender telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine ben 
gideyin dedi.

Karye-i Baba Osmanlu Hâne: 20

Osman veled-i Mahmud
Rızâsıyla çift iki oğlu ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Seydi bin Ali nâm kimesne mezbûr Osman telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse 
yerine ben gideyin dedi.

Hüseyin bin Ahmed
Hâric ez-defter gammâz ve cemî‘ cihânda yaramazdır dediler.

Kefîl: Sinan bin Nebi nâm kimesne mezbûr Hüseyin bulunmazsa yerine ben gideyin dedi.
Karye-i Deveci Hâne: 6, an-Metari Hâne: 4

Abdurrahman veled-i Ramazan
Sârik, deyyûs iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Nebi bin Musa nâm kimesne mezbûr Abdurrahman bulunmazsa yerine ben gideyin 
dedi.

An-Cemâ‘at-i Mondi Hâne: 12

Mahmud bin Hasan
Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Hasan bin Şaduman bin Ahmed ve Mehmed bin İsmail nâm kimesneler mezbûr Mah-
mud telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Karye-i Anasun Hâne: 6 an-Düğüz Hâne: 4
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Veli bin Mustafa
Eve girdi ve gammâzlık eder ve dâimâ karyemiz hâtûnu rencîde eder ve etdürür ve 

cemî‘ cihânda yaramazımızdır çift ve bir oğlu var dediler.

Karye -i Yağan Hâne: 8, Kanlıca Hâne: 2

Kalender bin Mahmud
İhtiyârı ile çift ve oğlu var dediler an-şehr

Kefîl: Osman bin Hızır ve Mustafa bin Abdüssamed nâm kimesneler mezbûr Kalender gay-
bet ederse yerine biz gideriz dediler.

Karye-i Lefkeri Hâne: 8, an-Dereağıl Hâne: 2

İlyas bin Kılıç
Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Ali bin Mehmed ve Veli bin Nasuh nâm kimesneler mezbûr İlyas gaybet ederse yerine 
biz gireriz dediler.

Karye-i Yakubşeyhlü Hâne: 5, an-Demürci Hâne: 4 ve Selmanlu [Hâne]: 1

Poladşah bin Veli

Kefîl: Uğurlu bin Mehmed ve Nebi bin Erişdi nâm kimesneler mezbûr Poladşah telbîs ile 
yazılmış çıkup gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Karye-i Susadı Hâne: 25

Mehmed bin Edhem
Ehl-i telbîs ve şerîr ve bu evce şehirde olmamağla hem şehir halkı ve hem karye 

halkı elinden âciz olup ehl-i telbîs olduğu müsecceldir dediler.

Kefîl: Şaban bin Esma nâm kimesne mezbûr Mehmed bin Edhem bulunmazsa yerine ben 
gideyin dedi mezbûr Mehmed bulunmazsa Şaban sürüle mezbûr Mehmed bulundukda ol dahi 
sürüle.

Tur Ali bin Bali
Sârik ve gammâz ve ehl-i telbîs ve cemî‘ cihânda yaramazdır çift ve bir kızı var.

Kefîl: Mehmed bin Kara Bey nâm kimesne mezbûr Tur Ali bulunmazsa yerine ben gideyin 
dedi mezbûr bulunmazsa yerine Mehmed sürüle.

Karye-i Karaviran-ı Kusûr Hâne: 6, an-Yuva Hâne: 3, an-Gineni Hâne: 1

Yusuf bin Mustafa
(…) ve Caferoğlu’nun şerîki altun sirka etdi çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Acem Hüseyin bin Ahmed ve Sefer bin İlyas nâm kimesneler mezbûr Yusuf telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Senirban Hâne: 7

Erdoğdu bin Yakub
Mücrim ve rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Yakub bin Said nâm kimesne mezbûr Erdoğdu gaybet ederse yerine ben gideyin dedi 
ve Ömer bin Ali de dedi.

Karye-i Mamasun Hâne: 10
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Ahmed bin Mahmud
Mustafa ve İskender nâm kimesneler ile merkeb uğurlayup ikisi asılup mezbûr Ah-

med akçe verüp halâs oldu ve cemî‘ cihânda yaramazdır çifti var dediler.

Kefîl: İbrahim bin Yunus nam kimesne mezbûr Ahmed gaybet ederse yerine ben gideyin 
dedi mezbûr gaybet ederse yerine ben gideyin dedi.

Karye-i Kekrel Hâne: 6, an-Akçaşehir Hâne: 4

Durak bin İbrahim
Gammâz ve cemî‘ cihânda yaramazdır zarar-ı âmmdır çift ve dört mücerred 

oğulları var dediler.

Kefîl: İbrahim bin Durak nâm kimesne mezbûr babam Durak bulunmazsa yerine ben gideyin 
dedi kendi de mücrim olduğundan olur.

Karye-i Kemer Hâne: 10
Kasım bin Abdullah

Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Tura bin İsmail ve Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler mezbûr Kasım telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Gelesun Hâne: 7, an-Köstesun Hâne: 3

Ali bin Sağır Mahmud
Müslimânların avredlerine söylenüp ve hamr idüp dâimâ levendlikden hâlî değildir 

çift ve bir oğlu iki kızı var dediler.

Kefîl: Kaya bin Mahmud ve Pir Ahmed bin Abdi nâm kimesneler mezbûr Ali gaybet ederse 
yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Körlük Hâne: 3, an-Karluca Hâne: 3 an-Eksice Hâne: 4

Sadık bin Yakub
Rızâsıyla çift vardır dediler.

Kefîl: Mehmed bin Resül nâm kimesne mezbûr Sadık telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet 
ederse yerine ben gideyin dedi.
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Karye-i Çaylı Hâne: 6

Mustafa bin Veli
Rızâsıyla çift üç oğlu var ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Halil Fakih ibn-i Hamza ve Piri bin Osman nâm kimesneler mezbûr Mustafa telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dedi.

Karye-i Felek Hâne: 14
Timur veled-i Bedir

Hüsn-i rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: Himmet bin Sadi nâm kimesne mezbûr Timur telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet eder-
se yerine ben gideyin dedi.

Karye-i Alayund Hâne: 6, an-Ozancık Hâne: 4

Osman veled-i Hazar
Rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: Mehmed bin Ali nam kimesne mezbûr Osman telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet 
ederse yerine ben gideyin dedi.

Karye-i Çiftlik Hâne: 6
Hıdır bin Abdullah

Hüsn-i rızâsıyla çift ve iki oğlu ve iki kızları var dediler.
Kefîl: Kılıç bin Safa ve Mehmed bin Kaya nâm kimesneler mezbûr Hıdır telbîs ile yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.
Karye-i Kızıl Hâne: 6

Yusuf veled-i Şaraldı
Rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: Bayramlı bin İbrahim ve Kılıç bin Hızır nâm kimesneler mezbûr Yusuf gaybet ederse 
yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Tatlarini Hâne: 12

İskender veled-i Abdullah
Cemî‘ cihânda bize yarak kimesne değildir çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Cihangir bin Sarıca ve Anasdos bin Küpeli nâm zimmîler mezbûr İskender gaybet 
ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Sarıatlı Hâne: 15

Kirkor veled-i Ayvad
Avârızımız ve nüzülümüzde bize mutî‘ olmaz ve dâimâ ağza ve îmâna şetm eder 

muhassıl sürülmesi lâzımdır iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Arab bin Harmende, Tutuk bin Yorgi nâm zimmîler mezbûr Kirkor gaybet ederse 
yerine gidelim dediler.

Karlkoç(?) veled-i Kirkos
Kethüdâlık idüp dâimâ karyemiz halkını rencîde etdirmeden hâlî değildir 

iki oğlu ve çifti var dediler.

Kefîl: Estagor bin Memik ve Foka bin Kirkor nâm zimmîler mezbûr Karlkoç(?) gaybet eder-
se yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Depesiyamalı Hâne:-
Cafer veled-i Çalabverdi

Eski kethüdâ ve dâimâ halkımızı rencîde etdirir mücerred ehl-i fesâd oğlu da 
müslimânlar ehline ve iyâline tecâvüz eder çift var derler.
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Kefîl: Kara Hoca bin Durak at uğruladığı içün Bayezid bin Çalabverdi karındaş Cafer’i ka-
çırduğiyçün mezbûr Cafer gaybet ederse yerine bunlar sürüle.

Karye-i Dinek Hâne: 6, an-Sivrice Hâne: 4

Hüdaverdi veled-i Nuri

Kefîl: Köstendil bin Ağcakoca ve Ayvad bin Selam nâm zimmîler mezbûr Hüdaverdi bulun-
mazsa yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Karlık Hâne: 8

Musa veled-i Receb
Rızâsıyla çift ve iki oğlu var dediler.

Kefîl: Ahmed Fakih bin İsmail ve Mehmed bin Ramazan nâm kimesneler mezbûr Musa 
telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i İshaklu Hâne: 11

Tursun veled-i Sülemiş
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Kubad bin Sultanşah ve İbrahim bin Hasan nâm kimesneler mezbûr Tursun telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Balcı Hâne: 8 an-Dekecik Hâne: 2

Gülabi veled-i Mahmud
Rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Selim bin İshak Fakih ve Ali bin Şahkulu nâm kimesneler mezbûr Gülabi telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine gideriz dediler.

Karye-i Ereksün Hâne: 9

Ballı veled-i Yunus
Rızâsıyla çift iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Süleyman bin Zekeriyya ve Yusuf bin İsmail nâm kimesneler mezbûr Ballı telbîs ile 
yazılmış ise biz gidelüm dediler.

Karye-i Köseyusuflu Hâne: 5 an-Karagözlü Hâne: 5

Budak veled-i Bayezid
Rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: İbrahim Seydi ve Ali bin Şahbudak nâm kimesneler mezbûr Budak telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Karye-i Kal‘a Hâne: 8

Tahir veled-i Divane Mehmed
Rızâsıyla dellâk bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Mehmed bin Eyüb ve Hürrem bin Ahmed nâm kimesneler mezbûr Tahir telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Karye-i Hocadala Hâne: 16
Hüsrev bin Abdullah

Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.
Kefîl: Hasan bin Yahya ve Cafer bin Yusuf nâm kimesneler mezbûr Hüsrev telbîs yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.
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Halil bin Hasan
Rızâsıyla çift ve üç oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Nurullah bin Tuğrul ve Hızır bin Hüseyin nâm kimesneler mezbûr Halil telbîs ile ya-
zılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Karye-i Hızırlar Hâne: 11

Osman veled-i Seydi Çavuş

Kefîl: Hızır bin Mustafa ve Ödül bin Tur Ali ve Hasan Ali bin Dura Derviş ve ammisi Ergazi 
bin Samed ve Güvendik bin İsmail bin Mahmud ve Halil ve Osman bin Ahmed ve Hüseyin bin 
Yunus ve İsmail bin Çaylak(?) ve Halil bin Tur Ali ve Ahmed bin Yusuf ve Bekir bin Durmuş 
ve Ali bin Mahmud ve Cemali cemâ‘at-i Hızırlar.

Karye-i Barnak Hâne: 7

Mürüvvet veled-i Bulduk Fakih
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Veli bin Bayezid ve Ali bin Ahmed nâm kimesneler mezbûr Servet telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet [ederse yerine biz gideriz dediler.]

Karye-i Karabaldır Hâne: 8

Yusuf bin Musa
Rızâsıyla çift iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Eyüb bin Hasan ve İbrahim bin Mehmed nâm kimesneler mezbûr Yusuf telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Karye-i Bardaksan Hâne: 10

Erdoğdu veled-i Şahabüddin
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Hacı Veli bin Hızır ve Şeyh bin Süleyman nâm kimesneler mezbûr Erdoğdu telbis ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

An-Cemâ‘at-i Orta

Ali veled-i Hüseyin
Rızâsıyla çift üç oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Ali bin İbrahim ve Ahmed bin Mahmud nâm kimesneler mezbûr Ali telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Sivasa Hâne: 20
Ali veled-i Abdullah

Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Keşiş bin Tekir ve Yağmur bin Andernikos nâm zimmîler mezbûr Ali telbîs ile yazıl-
mış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Bali veled-i Simail
Rızâsıyla çift ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Şenlik bin Meydan ve Hristos bin Gelik(?) nâm zimmîler mezbûr Bali telbîs ile yazıl-
mış ve çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.
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Karye-i Gürgen Hâne: 8
Nasuh veled-i Ahmed

Rızâsıyla çift bir oğlu ve vâlidesi var dediler.
Kefîl: Piri veled-i Hamza ve Seydi bin Seyyid Ahmed nâm kimesneler mezbûr Nasuh telbîs 

yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.
Karye-i Dadasun Hâne: 13

Hasan bin Abdullah
Rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Mehmed bin Abdullah ve Bali bin Abdullah nâm kimesneler mezbûr Hasan telbîs ile 
yazılmış çıkup gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Bağluca Hâne: 11
Yakub veled-i İslam

Rızâsıyla çift bir oğlu var dediler.
Kefîl: Veli bin Nebi ve Hüseyin bin Nebi nâm kimesneler mezbûr Yakub telbîs ile yazılmış 

çıkup gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.
An-Cemâ‘at-i İlderlü Hâne: 38

Şeyh Ali bin Şeyh Ali
Rızâsıyla çift ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Aşık bin Şeyh Durak ve Seydi Ahmed bin Kara nâm kimesneler mezbûr Şeyh Ali 
telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Şahca veled-i Şahmer
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler

Kefîl: Bayburd bin Veli ve Mahmud bin Seydi nâm kimesneler mezbûr Şahca telbîs ile ya-
zılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Beleş veled-i Kaçı(?)a
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Cafer bin Bali ve Işık bin Demgeldi nâm kimesneler mezbûr Beleş telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Ganber veled-i İsmail
Rızâsıyla çift iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Bayram bin Lütfi ve Ümmet Hacı bin Nasuh nâm kimesneler mezbûr Ganber telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Tuz Hâne: 33
Seydi veled-i Himmet

Rızâsıyla çift bir oğlu var dediler.
Kefîl: Eyüb bin Pir Ali ve Nasuh bin Şehsüvar nâm kimesneler mezbûr Seydi gaybet edüp 

ve telbîs yazılmış çıkarsa yerine biz gidelim dediler.
Pir Ahmed veled-i Seyyid Ahmed

Rızâsıyla çift iki oğlu ve iki kızı var dediler.

Kefîl: Hasan Ali bin Veli ve Himmet bin Musa nâm kimesneler mezbûr Pir Ahmed telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Hızır Bali veled-i Piri
Gammâz ve şerîr ve cemî‘ cihânda yaramazdır derler bir oğlu iki kızı var dediler.

Kefîl: Sun[ullah] bin Aklıkça ve Piri bin Güvendik bin Nefes(?) nâm kimesneler mezbûr 
Hızır Bali telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i İrsal Hâne: 5, an-Koyun-Halil Hâne: 4
Arslan veled-i Yusuf

Rızâsıyla çift ve iki oğlu var dediler.
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Kefîl: Çalabverdi bin Halil ve Hamza bin Yusuf nâm kimesneler mezbûr Arslan telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Pirli Hâne: 7
Şeyhi veled-i Himmet

Rızâsıyla çift bir oğlu var dediler.
Kefîl: Himmet bin abdi bin Ramazan ve Osman bin Veli Fakih nâm kimesneler mezbûr Şey-

hi telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.
Karye-i Sarıkız Hâne: 36

Kula Yusuf veled-i İlmen
Sarik ve gammâz ehl-i telbîs ve dâimâ karyemüz halkından gayri etrâfımızda olan 

kurâ halayığın-halkın rencîde etmekden hâlî değildir.

Kefîl: Cümle karyesi halkı kefîldir (…).

İshak veled-i Musa
Mücrim ve rızâsıyla iki oğlu ve iki kızları ve çift var dediler.

Kefîl: Mürüvvet bin Mahmud, Senbeğ(?) bin Ahmed nâm kimesneler mezbûr İshak telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Evliya veled-i Hızır
Hüsn-i rızâsıyla çift var

Kefîl: Pir Ahmed bin Abdülkadir ve Veli bin Şeyhli nâm kimesneler mezbûr Evliya gaybet 
ederse yerine biz gideriz dediler.

Hızır veled-i Evliya
Hüsn-i rızâsıyla çift var ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Ahmed bin Tülemen(?) nâm kimesne mezbûr Hızır gaybet ederse yerine ben gideyin 
dedi.

Karye-i Alâyî Hâne: 16 ve Ömersalar Hâne: 4
Nasuh Kethüdâ bin Habil                                                                                                                                            

Şerîr ve gammâz ve cemî‘ cihânda yaramaz sürülmesi lâzım çift ve oğlu var dediler.

Kefîl: Musa bin Hızır ve Ömer bin Erdoğdu nâm kimesne mezbûr Nasuh telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.

Edhem Sufi [bin] İbrahim
Rızâsıyla çift ve iki oğlu var dediler.

Kefîl: İbrahim bin Hüdaverdi ve Hasan bin Hüseyin nâm kimesneler mezbûr Edhem telbîs 
ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dedi[ler]

Karye-i Alişar Hâne: 7, an-Günti Hâne: 3

Emre veled-i Ömer
Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Memi bin İbrahim ve Durak bin İlbeyi nâm kimesneler mezbûr Emre telbîs ile yazıl-
mış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dedi.

Karye-i Dündar-şeylü Hâne: 5 an-Depe Hâne: 5
Nebi veled-i İbrahim

Rızâsıyla çift ve iki mücerred oğulları var dediler.

Kefîl: Hamza bin Ramazan ve Ali bin Hasan nâm kimesneler mezbûr Nebi telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dedi.

Karye-i Kızılkaya Hâne: 9



OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

300

Ahmed veled-i Yusuf
Karyelerinin hatîbi Hasan Halîfe nâm ehl-i ilmin evine girüp meclis-i şer‘de suâl 

olundukda sûret-i sicil olundu.

Kefîl: Arfe nâm karındaş ve Hacı Pir Bende bin İne Hoca ve Hacı Şahabüddin bin Şahin nâm 
kimesneler mezbûr Ahmed gaybet ederse bulayım dediler.

Karye-i Göstesun Hâne: 23

Küpeli bin Kaya
Rızâsıyla çift ve bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Mertölek(?) bin Andernikos ve Todoris bin Menail nâm zimmîler mezbûr Küpelü 
telbîs çıkarsa ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Sayna veled-i Mamari
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var.

Kefîl: Menail bin Komari ve Dursun bin Komari nâm zimmîler mezbûr Sayna telbîs yazıl-
mış ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Marmasun Hâne: 21

Ümmet veled-i Seyyid Ahmed
Ürgüb kazâsından Ağa-zâde derler bir sipâhînin kızı sirka olunup bulundukda 

mezbûr Ümmet’in evinde bulundu ve karyemüz halkın rencîde 
etmeden hâlî değildir dediler.

Kefîl: Karye halkı cümle kefîl.

Ahmed veled-i Abdullah

Kefîl: Karyesi halkı cümle kefîl.
Karye-i Hamidli Hâne: 9

Süleyman veled-i Selim
Rızâsıyla çift iki oğlu ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Mehmed bin Güvendik ve şah Veli bin Eymür İsa nâm kimesneler mezbûr Süleyman 
telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Bekrialisi Hâne: 11

İbrahim veled-i Hızır
Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Abid bin Veli ve Carullah bin Hüseyin nâm kimesneler mezbûr İbrahim telbîs ile ya-
zılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Konur Hâne: 6, an Kayacıklı Hâne: 3, an-Baba-Osmanlı Hâne: 1

Eymir veled-i Nurullah
Rızâsıyla çift ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Durmuş bin Pir Ali ve Kılıç bin Melik Arslan nâm kimesneler mezbûr Eymir telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine ben gideyin dedi.

Karye-i Kirç Hâne: 8 an-Yuva

Çalabverdi bin Durmuş
Yaramaz idüği müseccel imiş sûret-i sicil getürdüler karyesi halkı bir oğlu ve bir kızı 

var dediler.

Kefîl: Gazanfer bin Selim ve Pir Ali bin Ahmed nâm kimesneler mezbûr Çalabverdi gaybet 
ederse bulunmazsa yerine biz gidelüm dediler.
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Karye-i Çavuşlu Hâne: 40
Hasan bin Mahmud

Rızâsıyla çift bir oğlu iki kızları var dediler.
Kefîl: Mustafa bin Hızır ve Mehmed bin Resül nâm kimesneler mezbûr Hasan telbîs ile yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dedi.
Cafer veled-i Şaban

Rızâsıyla çift iki oğlu iki kızları var dediler.
Kefîl: Hacı İrfan bin Hamza ve Mustafa bin Piri nâm kimesneler mezbûr Cafer telbîs ile yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.
Sefer veled-i Evliya

Rızâsıyla çift bir oğlu ve iki kızları var dediler.
Kefîl: Davud bin Hamza Fakih ve Hacı Süleyman nâm kimesneler mezbûr Sefer telbîs ile yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse yerine gidelim dediler.

Pir Müslim veled-i Ali
Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Kasım bin Tur Ali ve Cemşid bin Karlı nâm kimesneler mezbûr Pir Müslim telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Bilallu Hâne: 8, an-Taşpınar Hâne: 2
Süleyman veled-i Seydi Ahmed

Rızâsıyla çift iki oğlu ve üç kızı var dediler.
Kefîl: Veli bin Mustafa ve İbrahim bin Seydi nâm kimesneler mezbûr Süleyman telbîs ile yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.
Karye-i Yüzdecitürbe Hâne: 11

Hasan veled-i Ramazan
Rızâsıyla [çift] iki oğlu ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Bekir bin İbrahim ve Mustafa bin Evliya nâm kimesneler mezbûr Hasan telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Demürkapu Hâne:-

Süleyman veled-i Ali
Hüsn-i rızâsıyla çift var dediler.

Kefîl: İsa bin İsmail ve Ahmed bin İbrahim nâm kimesneler mezbûr Süleyman telbîs ile yazılmış 
çıkarsa yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Akin Hâne: 8
Veli veled-i Emirşah

Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.
Kefîl: Mezid bin Osman ve Osman bin Kadir nâm kimesneler mezbûr Veli telbîs ile yazılmış çıkup 

ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.
Karye-i Kumağıl Hâne: 11

Ömer veled-i İne Hoca
Hüsn-i rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Burhan bin Durak nâm kimesne mezbûr Ömer telbîs ile yazılmış çıkarsa ve gaybet ederse 
yerine ben gideyin dedi ve Ramazan bin Halîfe.

Karye-i Çat Hâne: 8
Yunus veled-i Hamza

Hüsn-i rızâsıyla çift iki kızları var dediler.
Kefîl: İsmail bin Mehmed nâm kimesne mezbûr Yunus telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse 

yerine ben gideyin dedi ve İsa bin Ali.
Karye-i Bozdepe Hâne: 13

Mustafa veled-i Hamza
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Davud bin Tur Ali nâm kimesne mezbûr Mustafa telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse 
yerine ben gideyin dedi öyle çıkarsa yerine sürüle.
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Karye-i Çayan Hâne:-
Hızır veled-i İslam

Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.
Kefîl: Ali bin Hasan Fakih nâm kimesne mezbûr Hızır telbîs çıkarsa ve gaybet ederse yerine ben 

gideyüm dedi.
Karye-i Hacıkara Saraycık Hâne: 8 an-Bozdepe [Hâne]: 2

Veli bin Hasan
Rızâsıyla çift bir oğlu var dediler.

Kefîl: Halil bin Ümmet nâm kimesne mezbûr Veli telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerin 
eben gideyin dedi.

Karye-i Çiftlik Hâne: 10
Hasan veled-i Şaban

Rızâsıyla çift iki oğlu ve bir kızı var dediler.
Kefîl: Seydi bin Hasan nâm kimesne mezbûr Hasan telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine 

ben gideyin dedi.
Karye-i Helvanikargun Hâne: 33

Seydi Ali veled-i Nurullah
Rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: Yahya bin Aykud nâm kimesne mezbûr Seydi Ali telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse 
yerine gideyin ve İyazullah bin Yahya.

Ali velid-i Teberrük
Rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.

Kefîl: Şahin bin Halil nâm kimesne mezbûr Ali telbîs yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine ben 
gideyin dedi.

İsmail veled-i Veli
Rızâsıyla çift var dediler.

Kefîl: Şaraldı bin Seydihan nâm kimesne mezbûr İsmail gaybet ederse ve telbîs ile yazılmışsa ben 
gideyin dedi.

Karye-i Boğazağıl Hâne: 7 an-Ballı Hâne: 3
Armağan veled-i Osman

Rızâsıyla çift ve bir oğlu var.
Kefîl: Nebi bin Uzun Hasan nâm kimesne mezbûr Armağan telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse 

ben gideyin dedi.
Karye-i Şeyhler Saraycığı Hâne: 10

Yusuf veled-i Veli
Hüsn-i rızâsıyla babuççu bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Cahız bin Hüdaverdi ve Yusuf bin Tuğrul nâm kimesneler mezbûr Yusuf telbîs ile yazılmış 
çıkarsa ve gaybet ederse yerine biz gideriz dedi.

Karye-i Sefandi Hâne: 6 an-Yenice Hâne: 3 an-Abdallı Hâne: 1
Musa bin Mustafa

Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.
Kefîl: Mustafa bin Kenan ve Hamza bin İnebeyi nâm kimesneler mezbûr Musa telbîs ile yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.
Karye-i Hofyan(?) Hâne: 6 an-Zeyne Hâne: 4

Armağan bin Hüseyin
Rızâsıyla çift ve iki kızları var dediler.

Kefîl: Hızır bin Kasım ve Halil bin Hüseyin nâm kimesneler mezbûr Armağan telbîs ile yazılup ve 
gaybet ederse yerine gidelim dediler.

Karye-i Güke Hâne: 8
İbrahim bin İlyas

Kefîl: Pir Kadem bin Nazar ve Hacı Bayram bin Mehmed nâm kimesneler mezbûr İbrahim telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Demürcili Hâne: 28
Ömer veled-i Umur

Rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.
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Kefîl: Şeyh İsa bin Mezid ve Mehmed bin Karagöz nâm kimesneler mezbûr Ömer telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Osman veled-i Umur
Rızâsıyla çift iki oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Abdi bin Erişdi ve Hoca bin Kadembasdı nâm kimesneler mezbûr Osman telbîs ile yazılmış 
çıkarsa yerine biz gidelüm dediler.

İbrahim veled-i Hasan
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Mürsel bin Bayezid ve Nebi bin Ali Fakih nâm kimesneler mezbûr İbrahim telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Boyalu Hâne: 18
Bayram veled-i Veli

Hüsn-i rızâsıyla çift iki oğlu var dediler.
Kefîl: Burhan bin İlemin nâm kimesne mezbûr Bayram telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet edüp bu-

lunmazsa yerine ben gideyin dedi.
Yakub veled-i Nasuh

Hüsn-i rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.
Kefîl: Şaban bin Turhan nâm kimesne mezbûr Yakub telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse ye-

rine ben gideyin dedi.
Karye-i Ahurlu Hâne: 8

Mümin veled-i Hacı Bali
Rızâsıyla çift ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Himmet bin Hasan ve İsa bin Veli nâm kimesneler mezbûr Mümin telbîs ile yazılmış çıkup ve 
gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Konur Hâne: 14
Vasıl Bey veled-i Veli

Rızâsıyla çift ve bir kızı var.
Kefîl: İbrahim bin İsmail ve Ayvaz bin Durmuş nâm kimesneler mezbûr Vasıl Bey telbîs ile yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse yerine biz gideriz dediler.
Karye-i Eşcarlu Hâne: 6, Çavdarlu Hâne: 4

Bahadır veled-i Mukayyed
Rızâsıyla çift ve iki oğlu var

Kefîl: Ümmet bin Elvan ve Piri bin Ahmed nâm kimesneler mezbûr Bahadır telbîs ile yazılmış çıkup 
ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Ahıca Hâne: 5 an-Yiğid Hâne: 4
Bahadır veled-i Osman

Rızâsıyla çift bir kızı var dediler.
Kefîl: Hamza bin Edhem ve Musa bin Mustafa nâm kimesneler mezbûr Bahadır telbîs ile yazılmış 

çıkup ve gaybet ederse biz gidelüm dediler.
Karye-i Balabancık Hâne: 5 an-Dandak Hâne: 4

İbrahim bin Kara Hüseyin
Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Yakub bin Ahmed ve Ümmet bin Ahmed nâm kimesneler mezbûr İbrahim gaybet ederse ve 
telbîs ile yazılmış çıkarsa yerine biz gidelüm [dediler.]

Karye-i Sapmaz Hâne: 10
Musa bin Nebi

Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.
Kefîl: Durak bin Ulaş ve Ahmed bin Hızır nâm kimesneler mezbûr Musa telbîs ile yazılmış çıkup ve 

gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.
Karye-i Karapınar Hâne: 10

Osman veled-i Telbîs Musa
Ehl-i telbîs ve gammâz cemî‘ cihânda yaramaz Kıbrıs’a sürülmesi lâzımdır dediler çift ve 

oğlu var dediler. 
Kefîl: Mezbûr Osman bulup Kıbrıs’a iletmesine karyesi halkı cümle kefîldir.
Karye-i Bahtiyarlu Hâne: 7 an-Şeyh Hâne: 3

Hıdır veled-i Abdullah
Rızâsıyla ve hem hâric ve oğlu ve bir kızı ve çift var dediler.

Kefîl: İne bin Ömer nâm kimesne mezbûr Hıdır telbîs ile çıkup ve gaybet ederse yerine ben gideyin 
dedi.
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Karye-i Muradlu Hâne: 16 an-Devedamı Hâne: 4

Hasan veled-i Mehmed
Rızâsıyla demirci iki kızları var dediler.

Kefîl: Hasan bin Yusuf ve Halil bin İsa nâm kimesneler mezbûr Hasan telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

İnebey (…) veled-i Hayran
Rızâsıyla demirci iki kızları var dediler.

Kefîl: Memi bin İskender ve Himmet bin Piri nâm kimesneler mezbûr İnebey (…) telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Çataldepe Hâne: 8 an-Kozin Hâne: 2

Sungur veled-i Uğur Durmuş
Ahmed ve Seydi nâm karındaşları ile yola ve bele durup envâ‘ yaramazlık ederler 

imiş hattâ sâbıkâ gelen beylerden Gazanfer Bey Mustafa nâm karındaşı asup ve İzzet 
nâm karındaşın kazıklayup mezbûr Sungur’un haddi lâzımdır dediler.

Kefîl: Karyesi halkı kefîllerdir beyler sürmesine mu‘âvin olalar.
Karye-i Kozayağıl Hâne: 11

Ramazan bin Sırrı
Rızâsıyla çift ve dört oğulları var dediler.

Kefîl: Nebi bin Şah Veli ve Şaban bin Mahmud nâm kimesneler mezbûr Ramazan telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine gidelüm dediler.

Karye-i Saray Hâne: 20

Mansur veled-i İbrahim
Rızâsıyla çift bir kızı var dediler.

Kefîl: Nebi bin Tur Ali ve Zekeriyya bin Yağmur nâm kimesneler mezbûr Mansur telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet eder ise yerine biz gidelüm dediler.

Mehmed bin Halil
Rızâsıyla çift var.

Kefîl: İbrahim bin Yusuf ve İsmail bin Hüsrev nâm kimesneler mezbûr Mehmed telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Devedamı Hâne: 10

Gazanfer veled-i Bedir
Rızâsıyla çift bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: İbrahim bin Ali ve Himmet bin Piri nâm kimesneler mezbûr Gazanfer telbîs ile yazıl-
mış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Yanali Hâne: 7 an-Ahmed Fakih Hâne: 3

Bayram veled-i Habil
Hüsn-i rızâsıyla çift var dediler.

Kefîl: Ömer bin Ali ve Ahmed bin Seydi nâm kimesneler mezbûr Bayram telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine gidelüm dediler.

Karye-i Başkışla Hâne: 9

Halil bin Mustafa
Rızâsıyla çift ve iki oğulları var dediler.

Kefîl: Hızır bin Hamza ve Mehmed bin Hüdaverdi nâm kimesneler mezbûr Halil telbîs ile 
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yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.
Karye-i Yassıkışla Hâne: 13

Hüseyin bin Düğrül
Rızâsıyla çift iki oğlu bir kızı var dediler.

Kefîl: Mehmed bin Göçbeyi ve Şıhali bin Süleyman nâm kimesneler mezbûr Hüseyin telbîs 
ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Çömlekçi Hâne: 13

İnebeyi bin Mustafa
Rızâsıyla çift ve bir tâlib-i ilm oğlu var dediler.

Kefîl: İsa bin Yusuf ve Kasım bin İbrahim nâm kimesneler mezbûr İnebeyi telbîs ile yazıl-
mış çıkup ve gaybet ederse yerine gidelim dediler.

Karye-i Göl Hâne: 6 an-Keklikboğazı Hâne: 3 an-Kön-i Ağ-in Hâne: 1

Adil bin İsmail
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Mezid bin İbrahim ve Himmet bin Ali nâm kimesneler mezbûr Adil telbîs ile yazılmış 
çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Çoralı Hâne: 4 an-Yassıkışla Hâne: 3 an-Çömlekçi Hâne: 1

Hasan veled-i Pir Mehmed
Rızâsıyla çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Durak bin Aydoğmuş ve Pir Kalem bin Ödül nâm kimesneler mezbûr Hasan telbîs ile 
yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Balıklağı Hâne: 9

Himmet bin Veli
Kâtil ve evvel zamândan beridir şerîr ve şekâvet üzredir bundan eşed yaramazımız 

yokdur deyü karyesi halkı yemîn-i bi’llâh edildi çift ve bir oğlu var.

Kefîl: Ahmed bin Abdurrahman ve Yusuf [bin] Veli nâm kimesneler mezbûr Himmet bulun-
mazsa yerine biz gidelim dediler bulunmazsa bunlar yerine sürüle.

Karye-i Sarıderviş Hâne: 4 an-Esedlü Hâne: 3 an-Kozin Hâne: 3

Mehmed bin Mahmud
Rızâsıyla çift üç oğlu var dediler.

Kefîl: Şeyh Hasun ve birader-i Hacı Berat nâm kimesneler mezbûr Mehmed telbîs ile ya-
zılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm ve bunlar kefâletlerindedir telbîs çıkarlarsa 
yerine bunlar sürüle.

Karye-i Sevindikli Hâne: 7 an-Salur Hâne: 3

Candan bin Ali
Şerîr ve şakî bir oğlu ve bir kızı var dediler.

Kefîl: Halil bin Bahaüddin ve diğer Halil bin Yunus nâm kimesneler mezbûr Candan telbîs 
ile yazılup ve gaybet ederse yerine biz gidelim dediler.

Karye-i Felek Hane: 4 an-Alayund [Hâne]1 an-Alaca Hâne: 1
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Mir[za] veled-i Seyyid Ahmed
Kâtil, şerîr ve şakî çift var dediler.

Kefîl: Musa bin Ali Paşa ve İsmail bin Ramazan ve Mürsel bin Seydi Ali ve Hasan bin Musa 
nâm kimesneler mezbûr Mirza gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Karye-i Kozağıl Hâne: 15 an-Böğet Hâne: 5

Hamza veled-i İbrahim
Sârikdir, Derviş nâm kimesnenin kaliçesin sirka etdiği müsecceldir

 çift ve bir oğlu var dediler.

Kefîl: Bay Timur bin Himmet ve Halil bin Bayram Beyi ve Pir Ahmed bin Hızır Bali nâm 
kimesneler mezbûr Hamza gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Ümmet veled-i Kara Bali
Rızâsıyla bir oğlu ve iki kızı ve çift var dediler. 

Kefîl: Hazır Bali bin Kara Ali ve Budak bin Buçuk Hoca nâm kimesneler mezbûr Ümmet 
telbîs ile yazılmış çıkup ve gaybet ederse yerine biz gidelüm dediler.

Kazâ-i mezbûrun ba‘zı karyeleri kendülerin Sultâniye vakfına ilhâk etdirmişlerdir denilüp 
ve ba‘zı karyeleri dahi sürgün havfından dağılup ele getürülmek müyesser olmamağın ma‘dûd 
olandan noksân üzre tahrîr olundu.

Hurrire mâ-fîhi be-ma‘rifeti’l-fakîr Ali bin Mehmed el-Müvellâ be-Kazâ-i Ilgun el-me’mûr-ı 
bi-emr-i men-lehü’l-emr be-sürgün.

Mühür
Hurrire be-ma‘rifeti’l-fakîr Nurullah bin Ali el-Müvellâ be-Kazâ-i Aksaray el-Mahrûse
Mühür
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C. EV. 2139 -  29 Muharrem 1180 [7 Temmuz 1766]

ŞEYH HAMİD VELİ (SOMUNCU BABA) VAKFININ 
TAMİRİNİ YAPANLARDAN VERGİ ALINMAMASI

Aksaray’da bulunan Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) Cami, Türbe ve Tekkesi’nin bakım 
ve tamirini mahalle ahalisi ile vakıf evladından olanların üstlenmesi üzerine devlet tarafından 
istenen vergilerden muaf tutulmaları gerekirken bazı görevlilerin usulsüz olarak kendilerinden 
vergi talep ettiklerinden kendilerinden herhangi bir vergi alınmamasına dair emir gönderilme-
si.

3

Telhîs mûcebince buyuruldu.
Selh-i M. sene [1]180

Arz-ı bendeleridir ki:
Ashâb-ı arzuhâl nefs-i Aksaray'da vâki‘ Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) kuddise sırruhu'l-

azîzin evlâdı ve mahallesinin sükkân ve ahâlîsi olup merhûm-ı müşârun-ileyhin câmi‘-i şerîfi 
ve türbe-i latîfesi ve tekyeleri müşrif-i harâb oldukça ahâlî-i mahalleden kırk üç nefer kimesne 
evlâd-ı vâkıf ile bi'l-ma‘iyye kendü mâllarından ta‘mîr ve termîm etmeleri üzre ta‘yîn ve bu hiz-
metleri mukâbelesinde avârız-ı dîvâniyye ve tekâlîf-i örfiyye ve şâkkadan mu‘âf ve müsellem 
kayd olunduklarına binâ’en bu âna değin avârız ve tekâlîf mutâlebesiyle te‘addî olundukları yo-
ğiken a‘yân-ı vilâyetden ba‘zıları nizâm-ı cedîd şürûtu mûcebince mu‘âfiyetiniz ref‘ olunmuş-
dur deyü avârız ve tekâlîf-i sâ’ireden hisse tarh ve tahmîl edüp mağdûriyyetlerine bâ‘is olmağla 
kemâ-fi'l-evvel mu‘âfiyetleriyçün emr-i şerîf sudûrunu işbu arzuhâlleriyle istid‘â ederler Aksa-
ray kazâsının icmâl üzre yüz elli yedi ve bir rub‘ avârızhânesi olup nefs-i Aksaray mahallâtından 
Şeyh Hamid mahallesi ismiyle mahalle kaydı bulunmayup ancak defter-i hâkânîde Şeyh Hamid 
mahallesi olan beş nefer ile Şeyh Hamid merhûmun evlâdı vâcibü'r-ri‘âyedirler avârız veregel-
mişlerdir deyü tahrîr olunmağla bu sûretde evlâddan olanlar hîn-i tahrîrden bu âna gelince avârız 
veregelmemişler ise ve yedlerinde âharın avârız ve tekâlîf alınmak îcâb eder emlâk ve arâzî zabt 
ve zirâ‘atleri yoğise ancak avârızı ve bilâ-fermân tekâlîf-i şâkka mutâlebesiyle rencîde olun-
mamaları şürûtundan olup şeref-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn mûcebince 
serbestiyetlerine ri‘âyet olunup bâ-fermân-ı âlî vâki‘ olan tekâlîfden hisselerine isâbet edeni 
kazâsı ahâlîleriyle ma‘an edâ eylediklerinden sonra bilâ-fermân tekâlîf-i şâkka mutâlebesiyle 
rencîde olunmamaları nizâm-ı cedîde mutâbık idüği ve emsâline bu vechile emr-i şerîf verildiği 
Mevkûfât'dan derkenâr olunmuşdur ma‘lûm-ı devletleri buyuruldukda şürût-ı mezkûre üzre 
emr-i şerîf tahrîri bâbında emr u fermân devletlü inâyetlü sultânım hazretlerinindir.

Tezkiresi emr-dâde
Fî selh-i M. sene [1]180
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C. EV. 8109 -  17 Cemaziyelevvel 1188 [26 Temmuz 1774]

ŞEYH HAMİD VELİ (SOMUNCU BABA), BABA YUSUF HAKİKİ VE MELİK MAHMUD 
GAZİ VAKIFLARININ MÜTEVELLİLİK VE MEŞİHATLİKLERİNE 

AİT FERMAN TALEBİ

Aksaray’da bulunan Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) ve Baba Yusuf Hakiki vakıfları tev-
liyetleri ile Melik Mahmud Gazi Hangahı meşihatinde hak iddia eden Seyyid Abdurrahman’ın 
bu görevi yürüten Şemsedddin Halife ve Seyyid Kasım Halife’ye verilen fermanın aynısından 
kendisine de verilmesini talep etmesi üzerine konunun Aksaray Mahkemesi’nde görülerek ka-
rara bağlanması için emir verildiği.

3
Sahîhden verilen fermân derkenâr

Aksaray kazâsı nâ’ibine hüküm:
Aksaray kasabasında medfûn Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) evlâdından sâdât-ı kirâmdan es-

Seyyid Abdurrahman zîde şerefuhû rikâb-ı hümâyûnuma arzuhâl edüp mûmâ-ileyh eş-Şeyh Hamid Veli 
(Somuncu Baba) ve Baba Yusuf Hakîkî vakflarının tevliyet ve Melik Mahmud Gazi Hângâhı'nın tevliyet 
ve meşîhati vâkıf-ı mûmâ-ileyhin evlâdına ve hângâh-ı merkûmun imâmeti şeyh olanlara meşrûta ve bu 
dahi evlâd-ı vâkıfdan ve tevliyet ve meşîhat-i merkûmeye ber-vech-i iştirâk mutasarrıflar olan evlâd-ı 
vâkıfdan Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe derecede müsâvî ve a‘lem ve ehakk ve zikr olu-
nan meşîhat ve imâmete müstahıkkım deyü meşîhat ve imâmet-i merkûme mezbûrânın ref‘lerinden ken-
düye tevcîh olunmasını istid‘â ve Hazîne-i Âmirem'de mahfûz Anadolu Muhâsebesi defterlerine nazar 
olundukda ber-vech-i muharrer Aksaray kasabasında vâki‘ müteveffâ Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) 
ve Baba Yusuf Hakîkî vakflarının tevliyet ve Hângâh-ı Mahmud Gazi'nin meşîhatini evlâd-ı vâkıfdan 
merkûmân es-Seyyid Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe'nin bâ-vazîfe-i mu‘ayyene iştirâken 
berât-ı şerîfümle üzerlerinde olduğu mukayyed ve sâdır olan fermân-ı âlîye imtisâlen mezbûrân es-Seyyid 
Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe ile terâfu‘larında da‘vâ edüp lâkin şart-ı vâkıf ne vechile ol-
duğunu nâtık ve ihticâca sâliha vakfiyye-i ma‘mûlün-bihâ olmayup kuyûdâtdan dahi keyfiyyet ve hakîkati  
müstefâd olunmadığından bu makûle evkâfda amel-i kadîm makbûl ve mu‘teber kadîmden ne vechi-
le tasarruf oluna geldiği sıhhati üzre mütebeyyin olunmakiçün mahallinde hasmeyn murâfa‘aya muhtâc 
mevâddan olmağla mahallinde murâfa‘aya havâle olunmak bâbında emr-i şerîfüm sudûrunu hâlâ Rumeli 
Kâdî‘askeri Mevlânâ Mehmed Dürrî edâma'llâhu te‘âlâ fezâ’iluhû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince mahal-
linde şer‘le murâfa‘a ve sıhhat ve hakîkati i‘lâm olunmak içün fermân-ı âlî yazılmışdır. Fermân devletlü 
sultânım hazretlerinindir.

Fî evâsıtı Ca. sene [1]188

Derkenârı mûcebince mahallinde şer‘le görüle deyü buyuruldu.
Fî 17 Ca. sene [1]188

Devletlü inâyetlü merhametlü efendim sultânım hazretleri sağ olsun.
Arzuhâl-i dâ‘îleri medîne-i Aksaray'da medfûn kutbü'l-ârifîn Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) ve 

Baba Yusuf Hakîkî evlâdlarından olup müdde‘â-aleyh olan Seyyid Şemseddin ve Seyyid Kasım mahfil-i 
şer‘iyyâtda hâzır olup üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm olunup efendi hazretleri bu da‘vâyı mahallinden 
gayri yere i‘lâm etmem deyü buyurdukda müdde‘â-aleyh olan mezbûrânlar hîlesinden nâşî mahalline 
i‘lâm ediver deyü vâsıta ile recâ ve niyâz olunduğu ecilden yedlerine i‘lâm mûcebince emr-i âlî i‘tâ olu-
nup arzuhâl-i kulları sıfru'l-yed kalmakla merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki mahallinde murâfa‘a içün 
mezbûrân yedlerine verilen fermân kaydı derkenâr manzûr-ı devletleri oldukda arzuhâl-i kullarına dahi 
mezbûrânlara verilen fermânın aynı fermân yedime i‘tâ olunmak bâbında arzuhâle cesâret olundu bâkî 
emr u fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir.

Es-Seyyid Mustafa, bende es-Seyyid Abdurrahman er-rûhî Hamid Aksarayî





OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

314

C. EV. 24651 - 14 Rebiulevvel 1192 [12 Nisan 1778]

MELİK MAHMUD GAZİ VAKFI MÜTEVELLİLİK DAVASI

Aksaray’da bulunan Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) ve Baba Yusuf Hakiki vakıfları tev-
liyeti ile Melik Mahmud Gazi Hangahı meşihat görevlerini yürütmekte olan Seyyid Şemseddin 
Halife ve Seyyid Kasım Halife bin Mehmed kardeşlerin, bu görevlerden Melik Mahmud Gazi 
Hangahı meşihatine hakkı olmadığı halde Seyyid Abdurrahman Halife bin Seyyid Süleyman’ın 
kendi üzerine geçirdiğinden bu vazifenin kendilerine iade edilmesi talebiyle İstanbul’da yaptık-
ları başvuru üzerine konunun Aksaray Mahkemesi’nde görülerek karara bağlanması.

3

Sadr-ı Rum izzetlü fazîletlü efendi hazretleri
Tarafeyn mevcûd olmağla bi'l-muvâcehe terâfu‘-ı şer‘ ve i‘lâm eyleyesin deyü buyuruldu.
Fî 23 S. sene [1]192

Devletlü inâyetlü merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun.
Aksaray'da vâki‘ merhûm eş-Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) ve Baba Yusuf Hakîkî 

Vakfı'nın tevliyeti ve Melik Mahmud Gazi Hângâhı meşîhati evlâda meşrûta olup bu kulları 
evlâdiyyet ve meşrûtiyyet üzre bâ-berât-ı şerîf-i âlî-şân ber-vech-i iştirâk tevliyet ma‘a meşîhate 
mutasarrıf olup âhardan dahl îcâb etmez iken bu def‘a sâ’ir mesâlih zımnında İstanbul'a geldi-
ğimizde ecânibden es-Seyyid Abdurrahman nâm kimesne zuhûr ve şirrete sülûk tevliyet ma‘a 
meşîhat evlâdın a‘lem olanlarına meşrûtadır deyü hilâf-ı şürût-ı vâkıf ve mugâyir-i amel-i kadîm 
bezl-i irtişâ ile bu kullariyçün murâfa‘adan imtinâ‘ edüp firâr eylediler deyü gıyâbımızdan huf-
yeten merâmı üzre aldığı ihbâr i‘lâmıyla Âsitâne'ye gelüp bir takrîb Sadr-ı Rum esbak efendiye 
havâle ve tedârik eylediği şâhid-i zûr ikâmetiyle şer‘iyyâtcı efendiye dahi ber-minvâl-i mu-
harrer i‘lâm ve mûcebince yalnız meşîhati ref‘imizden ve kendi üzerine tevcîh ve berât ve bu 
evlâd-ı vâkıf kullarına gadr-i küllî ve hattâ bundan akdem elli dört senesinde mezbûr es-Seyyid 
Abdurrahman'ın büyük babası Yahya-zâde Mehmed nâm kimesne iddi‘â ve medîne-i Konya 
Mahkemesi'nde lede'l-murâfa‘a ve evlâdlıkda bir ferd alâkası olmayup da‘vâ-yı mezkûresi tezvîr 
olduğu vech-i şer‘î üzre zâhir ve mütehakkık oldukda Konya kâdîsı def‘-i münâza‘a içün hüccet 
ve mûcebince amel deyü Eyâlet-i Konya vâlîsi buyuruldu keşîde ve mezbûr Abdurrahman'ın 
hilâf-ı inhâ gıyâbımızdan etdirdiği i‘lâm mesmû‘ olunmamak içün da‘vâmıza mutâbık yedi-
mizde fetvâ-yı şerîf dahi olmağla merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki sadr-ı Rum fazîletlü 
efendi hazretlerine havâle ve yedimizde olan berevât ve senedât ve kuyûdât ve fetvâ-yı şerîfe 
ve hüccete nazar ve Âsitâne'de müsâfireten sâkin ahâlî-i Aksaray ve erbâb-ı vukûfdan tefahhus 
ve mezbûrun bir ferd evlâdlıkda alâkası olmadığı vech-i şer‘î üzre zâhir ve nümâyân oldukda 
sıhhati huzûr-ı âlîlerine i‘lâm ve mûcebince ecânibden olan mezbûr Abdurrahman'ın ref‘inden 
meşîhat-i merkûmu bu evlâd-ı vâkıf kullarına tevcîh ve inâyet ve yedimize berât-ı şerîf-i âlî-şân 
i‘tâ ve ihsân buyurulmak bâbında emr u fermân devletlü inâyetlü merhametlü sultânım hazret-
lerinindir.

Bende es-Seyyid Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe veledeş evlâd-ı vâkıf hâlâ.
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Anadolu'dan derkenâr
Ber-mûceb-i defter-i atîk

Vakf-ı merhûm eş-Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) ve Baba Yusuf Hakîkî der-Aksaray
Vakf-ı hângâh-ı Melik Mahmud Gazi der-Aksaray

Aksaray'da vâki‘ merhûm eş-Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) ve Baba Yusuf Hakîkî vak-
fının tevliyeti ve Melik Mahmud Gazi Hângâhı vakfının vazîfe-i mu‘ayyene ile hâfız-ı meşîhati 
evlâd-ı vâkıfdan derece-i evvelde müsâvî a‘lem olanlara meşrûta ve evlâd-ı vâkıfdan es-Seyyid 
Abdurrahman Efendi ve es-Seyyid Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe cümlesi 
derece-i evvelde müsâvî hâsıl olan mahsûlât evlâd beynlerinde ale's-seviye taksîm olunmak 
üzre tasarruf oluna geldüği musarrah iken mezbûrân es-Seyyid Şemseddin ve es-Seyyid Kasım 
bizden gayri evlâd-ı vâkıfdan derece-i evvelde evlâd-ı vâkıfdan kimesne yokdur deyü meşîhat ve 
tevliyeti üzerlerine berât etdirmeleriyle bundan akdem mezbûr es-Seyyid Abdurrahman Efendi 
mezbûrân Şemseddin ve es-Seyyid Kasım ile mahallinde terâfu‘-ı şer‘ ve husûs-ı mezbûrun 
hakîkat-i hâli vukû‘ ve sıhhati üzre i‘lâm olunmak üzre sâdır olan emr-i âlî ile mezbûr Ab-
durrahman Efendi mahalline vardıkda mezbûrân es-Seyyid Şemseddin ve es-Seyyid Kasım 
murâfa‘adan imtinâ‘ ve firâr ve gaybet etmeleriyle murâfa‘a mümkün olmayup lâkin es-Seyyid 
Abdurrahman Efendi mezbûrân ile derecede müsâvî ve sâlifü'z-zikr meşîhate mezbûrândan 
a‘lem ve müstahıkk olduğu mahallinde bî-garaz müslimîn haber verdiklerini Aksaray Nâ’ibi 
es-Seyyid Ali Efendi arz ve mezbûr es-Seyyid Abdurrahman Efendi mezbûrân es-Seyyid Şem-
seddin ve es-Seyyid Kasım ile derece-i evvelde müsâvî ve zikri mürûr eden meşîhate fi'l-hakîka 
mezbûrândan a‘lem ve müstahıkk olduğunu medîne-i mezbûr ahâlîsinden Âsitâne-i Aliyye'de 
müsâfiren sâkinler es-Seyyid Ebulkasım bin es-Seyyid Müslim ve Molla Ahmed bin Mehmed 
ve es-Seyyid Molla Mehmed bin Mahmud ve diğer Molla Mehmed bin Hüseyin ve es-Seyyid 
Abdullah Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesneler mahfil-i şer‘iyyâtda alâ tarîki'ş-şehâde haber 
vermeleriyle ancak meşîhat-i mezkûre mezbûrândan es-Seyyid Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid 
Kasım Halîfe veledeş ref‘lerinden mezbûr es-Seyyid Abdurrahman Efendi'ye tevcîh ve yedi-
ne müceddeden berât-ı âlî-şân ihsân buyurulmak iktizâ eyledüğün Rumeli Kâdî‘askeri dev-
letlü efendi hazretlerinin şer‘iyyâtcısı Ömer Efendi i‘lâm etmekle i‘lâmı mûcebince tevliyet-i 
mezbûre mezkûrân es-Seyyid Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe üzerlerinde kalmak 
şartıyla ancak meşîhat-i mezkûre ref‘lerinden mezbûr es-Seyyid Abdurrahman Efendi'ye tevcîh 
ve berât olunmak bâbında bin yüz doksan iki senesi Saferi'nin gurresi günü sâdır olan ru’ûs-ı 
hümâyûn mûcebince ancak meşîhat-i mezbûr mezkûr es-Seyyid Abdurrahman Efendi'ye tevcîh 
olunup berât-ı âlî-şân verildiği mastûr ve mukayyeddir emr u fermân devletlü sa‘âdetlü sultânım 
hazretlerinindir.

Fî 18 S. sene 1192
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Anadolu'dan meşrûtiyyet kaydı derkenâr

Meşîhat-i mezbûr Cemaleddin üzerinde iken mahlûlünden bin yüz on dokuz târîhinde 
evlâd-ı vâkıfdan Mehmed'e kimesnenin berâtıyla üzerinde olmayup fevti vâki‘ ise şer‘le tevcîh 
olunup üzerinde iken meşîhat-i mezbûr vazîfe-i mu‘ayyene ile bundan akdem askerî berâtıyla 
şeyh olan eş-Şeyh el-Hâc Kasım Efendi meclis-i şer‘a varup hângâh-ı mezbûrede altmış yet-
miş sene mukaddem askerî berâtıyla babası müteveffâ Şeyh Kasım şeyh olup ba‘de vefâtihî 
yerine askerî berâtıyla Şeyh Şehabeddin şeyh olup ba‘de vefâtihî yerine askerî berâtıyla Şeyh 
Müslim şeyh olup ba‘de vefâtihî yerine askerî berâtıyla Şeyh Hamid şeyh olup ba‘de vefâtihî 
yerine askerî berâtıyla Pir Himmet şeyh olup on beş seneden berü hângâh-ı mezbûrda edâ-yı 
hizmet edüp hizmetinde kusûru ve bir vechile mûcib-i azli yoğiken yine evlâddan Mehmed 
nâm kimesne Cemaleddin fevtinden mahlûl olmak üzre Mâliye'den berât etdirüp küllî gadr 
etmekle vakfiyye-i ma‘mûlün-bihâda meşîhat-i mezbûre evlâd-ı Şeyh Hamid Efendi olanla-
ra meşrûta olmağın yedinde olan vakfiyye-i ma‘mûlün-bihâya nazar ve hakîkat-i hâle vukûfu 
olan müslimînden dahi istihbâr edüp vukû‘u üzre i‘lâm idiver deyü ilhâh etmekle yedinde olan 
berâtlar ve vakfiyye-i ma‘mûlün-bihâya nazar olundukda meşîhat-i mezbûre azîz-i müşârun-
ileyhin evlâdından olup bi’t-tarîk olanlara meşrûta olduğu mastûr ve mukayyed olup medîne-i 
mezbûrede hâlâ me’zûnün-bi'l-iftâ olan Ahmed Efendi ile ulemâdan dokuz nefer ile Nakîbü'l-
eşrâf es-Seyyid Salih Ağa ile yedi nefer sâdât-ı kirâm ve Mîralay Ali Ağa ile yedi nefer ağayân 
ve sâ’ir cemm-i gafîr ihbâr etmeleriyle fi'l-hakîka zikr olunan hângâhda evlâd-ı Şeyh Hamid'in 
altmış yetmiş sene mukaddem müteveffâ Şeyh Kasım şeyh olup ba‘de vefâtihî Şeyh Şehabed-
din şeyh olup ba‘de vefâtihi Şeyh Müslim şeyh olup ba‘de vefâtihî Şeyh Hamid şeyh olup ba‘de 
vefâtihî on beş seneden berü mezbûr Şeyh Kasım askerî berâtıyla şeyh olup hizmetinde mücidd 
ü sâ‘î ve her vechile elyak ve evlâ olup mezbûr Mehmed'in meşîhate selâhiyeti yokdur deyü her 
biri mezbûr Mehmed muvâcehesinde alâ tarîki'ş-şehâde haber vermeleriyle mezbûr Mehmed 
ref‘ olunup merkûm Şeyh el-Hâc Kasım Efendi'ye tevcîh olunup berât verilmek recâsına Ak-
saray Kâdîsı el-Hâc Ahmed Efendi arz etmekle mûcebince askerî berâtıyla dahi Kasım'ın otuz 
dört seneden berü evlâdiyyet ve meşrûtiyyet üzre üzerinde iken Mehmed sonradan bir tarîk ile 
alup Anadolu'ya kayd ve berât etdirüp gadr etmekle ref‘inden tevcîh olunmak bâbında bin yüz 
yirmi senesi Saferi'nin on sekizinci günü sâdır olan ru’ûs-ı hümâyûn mûcebince mezkûr Şeyh 
el-Hâc Kasım Efendi'ye tevcîh olunup berât-ı âlî-şân verildikden sonra edâ-yı hizmet etmiyor 
deyü ref‘inden otuz bir târîhinde yine evlâd-ı vâkıfdan Şeyh Mehmed ibn-i Yahya'ya tevcîh 
anın dahi fevtinden otuz iki târîhinde sâhib-i evveli mezkûr Şeyh el-Hâc Kasım Efendi'ye ber-
vech-i meşrût ibkâ ve tevcîh olunup üzerinde iken yine ref‘inden otuz üç târîhinde mezkûr Şeyh 
Mehmed bin Yahya an-evlâd-ı vâkıfa tevcîh olundukdan sonra yine ref‘inden otuz yedi senesi 
Şa‘bânı'nda mezkûr evlâd-ı vâkıfdan Şeyh el-Hâc Kasım Efendi'ye ibkâ ve tevcîh olunup üzerin-
de iken ref‘inden sene-i mezbûr Şevvâl'inde mezkûr Şeyh Mehmed bin Yahya an-evlâd-ı vâkıfa 
tevcîh olundukdan sonra anın dahi ref‘inden kırk senesi Rebî‘u'l-evvel'inde mezkûr el-Hâc Ka-
sım Efendi an-evlâd-ı vâkıfa ibkâ ve tevcîh olunup üzerinde iken kusûrundan sene-i mezbûr 
Receb'inde yine evlâd-ı vâkıfdan ber-vech-i meşrûta Hâfız es-Seyyid Mehmed Efendi'ye tevcîh 
olundukdan sonra anın dahi ref‘inden kırk üç târîhinde evlâd-ı vâkıfdan mezkûr Şeyh Mehmed 
bin Yahya'ya ibkâ ve tevcîh ve ba‘dehû yine ref‘inden kırk dört târîhinde evlâd-ı vâkıfdan 
mezkûr Hâfız es-Seyyid Mehmed Efendi'ye ibkâ olundukdan sonra yine ref‘inden elli târîhinde 
mezkûr evlâd-ı vâkıfdan Şeyh Mehmed bin Yahya'ya ibkâ ve tevcîh olunup üzerinde iken yine 
ref‘inden elli üç târîhinde mezkûr evlâd-ı vâkıfdan (silik) ibkâ ve tevcîh olundukdan sonra 
yine ref‘inden elli dört târîhinde mezkûr evlâd-ı vâkıfdan Şeyh Mehmed bin Yahya'ya ibkâ 
ve tevcîh olunup üzerinde iken kasr-ı yedinden elli beş senesi Rebî‘u'l-âhir'inde yine evlâd-ı 
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vâkıfdan oğlu es-Seyyid Süleyman bin eş-Şeyh Mehmed'e tevcîh olundukdan sonra anın dahi 
ref‘inden sene-i mezbûr Receb'inde sâhib-i evveli evlâd-ı vâkıfdan Hâfız es-Seyyid Mehmed'e 
ibkâ ve tevcîh olunup üzerinde iken mahsûl-i vakfı kendi umûruna sarf ediyor deyü anın dahi 
ref‘inden elli dokuz târîhinde Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) evlâdından eslah ve erşed 
evlâd-ı vâkıfdan Seyyid Şeyh Ahmed'e tevcîh olunup üzerinde iken mahlûlünden altmış sekiz 
târîhinde sâhib-i evveli evlâd-ı vâkıfdan mezkûr Hâfız es-Seyyid Mehmed'e tevcîh olunduk-
dan sonra kasr-ı yedinden seksen dört senesi Recebi'nde oğulları evlâd-ı vâkıfdan es-Seyyid 
Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe ber-vech-i meşrûta ve ber-vech-i iştirâk tevcîh 
olundukdan sonra (silik) derkenârda ref‘inden doksan iki târîhinde mezkûr es-Seyyid Abdur-
rahman Efendi an-evlâd-ı vâkıfa tevcîh olunduğu mastûr ve mukayyeddir emr u fermân devlet-
lü sa‘âdetlü sultânım hazretlerinindir.

Fî selh-i M. sene 1192

İzzetlü re’îsü'l-küttâb efendi derkenâr ve arz ve i‘lâma nazar ve meşrûtiyyet kaydı tetebbu‘ 
ve i‘lâm eyleyesin deyü buyuruldu.

8 Ra. sene 1192
İ‘lâmı mûcebince mahallinde tefahhus ve gadr ve himâye olunmayarak i‘lâm eylemeleriy-

çün buyuruldu.
Fî 14 Ra. sene [1]192

Ma‘rûz-ı bendeleri oldur ki;
Aksaray'da vâki‘ Melik Mahmud Gazi Hângâhı vakfının vazîfe-i mu‘ayyene ile ber-vech-i 

meşrûta hângâh meşîhati evlâd-ı vâkıfdan el-Hâc Kasım Efendi'nin kasr-ı yedinden yüz kırk 
senesi Recebi'nde yine evlâd-ı vâkıfdan Hâfız es-Seyyid Mehmed Efendi'ye ber-vech-i meşrûta 
ba‘de't-tevcîh tedâvül-i eyâdî ile tevcîh olunarak altmış sekiz târîhinde evlâd-ı vâkıfdan Seyyid 
Şeyh Ahmed mahlûlünden sâhib-i evveli evlâd-ı vâkıfdan mezkûr Hâfız es-Seyyid Mehmed'e 
tevcîh olundukdan sonra kasr-ı yedinden seksen dört târîhinde evlâd-ı vâkıfdan oğulları es-
Seyyid Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe'ye ber-vech-i meşrûta tevcîh olunup 
üzerlerinde iken meşîhat-i mezbûra derece-i evvelde müsâvî a‘lem olanlara meşrûta ve evlâd-ı 
vâkıfdan es-Seyyid Abdurrahman Efendi merkûmân ile derece-i evvelde müsâvî iken bizden 
gayri evlâd-ı vâkıfdan derece-i evvelde evlâd-ı vâkıfdan kimesne yokdur deyü üzerlerine berât 
ve mahallinde terâfu‘-ı şer‘ olunmak üzre sâdır olan emr-i âlî ile mezbûr Abdurrahman Efendi 
mahalline vardıkda mezbûrân es-Seyyid Şemseddin ve es-Seyyid Kasım murâfa‘adan imtinâ‘ 
ve firâr ve murâfa‘a mümkün olmayup mezbûr Seyyid Abdurrahman meşîhat-i mezbûreye 
merkûmândan a‘lem ve müstahıkk olduğunu bî-garaz müslimîn haber verdiler deyü meşîhat-i 
mezbûra evlâd-ı vâkıfdan merkûmân es-Seyyid Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe 
ref‘lerinden yüz doksan iki senesi Saferi'nde Aksaray Nâ’ibi es-Seyyid Ali Efendi'nin arzı ve 
Rumeli Kâdî‘askeri fazîletlü efendi hazretlerinin şer‘iyyâtcısı Ömer Efendi i‘lâmıyla evlâd-ı 
vâkıfdan mezbûr es-Seyyid Abdurrahman Efendi'ye tevcîh ve hâlâ üzerinde olduğu Anado-
lu Muhâsebesi'nden mufassalan derkenâr olunmuş şimdi merkûmân es-Seyyid Şemseddin ve 
es-Seyyid Kasım Halîfe işbu arzuhâllerinde meşîhat-i mezbûreye bundan akdem evlâdiyyet 
ve meşrûtiyyet üzre mutasarrıf ve dahl îcâb etmez iken ba‘zı mesâlih zımnında Âsitâne-i 
Sa‘âdet'e geldiklerinde ecânibden Seyyid Abdurrahman Efendi şirrete sülûk ve meşîhat evlâdın 
a‘lem olanlarına meşrûtadır deyü hilâf-ı şart-ı vâkıf ve mugâyir-i amel-i kadîm bezl-i irtişâ 
ile murâfa‘adan firâr eylediler deyü gıyâblarında hufyeten merâmı üzre aldığı ihbâr i‘lâmıyla 
meşîhat-i mezbûreyi ref‘lerinden üzerine berât ve gadr eylediğinden başka mezbûr Seyyid Ab-
durrahman Efendi'nin büyük babası Yahya-zâde Mehmed evlâd-ı vâkıfdan olmadığı elli dört 
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senesinde Konya Mahkemesi'nde te’yîd ve mu‘ârazadan men‘ olunmak üzre hüccet-i şer‘iyye 
i‘tâ olunup bu âna gelince müdâhale olunduğu yoğiken meşîhat-i mezbûreyi ecânibden olan 
mezbûr es-Seyyid Abdurrahman Efendi'nin ref‘ etdirmesi gadri mûcib olmağın ref‘inden evlâd-ı 
vâkıfdan ve sâhib-i evvel olduklarına binâ’en kemâ fi'l-evvel ibkâ buyurulmak bâbında istid‘â-
yı inâyet eder. Bu makûle meşrûta nizâ‘ında amel-i kadîm ve istishâb-ı hâl mahallinde müte-
beyyin olur mevâddan olduğunu Rumeli kâdî‘askeri fazîletlü efendi hazretlerinin şer‘iyyâtcısı 
es-Seyyid Ali Efendi kuyûdât-ı atîka ihrâcından mukaddem i‘lâm eylemiş ve kuyûdât-ı atîka 
ba‘de'l-ihrâc tetebbu‘ olundukda meşîhat-i mezbûre evlâd-ı vâkıfdan mutasarrıfı el-Hâc Kasım 
kasr-ı yedinden kırk senesi Receb'inde evlâd-ı vâkıfdan Hâfız es-Seyyid Mehmed Efendi'ye 
ber-vech-i meşrûta tevcîh olundukdan sonra ref‘ ve ibkâ olunarak altmış sekiz târîhinde sâhib-i 
evveli merkûma ba‘de'l-ibkâ kasr-ı yedinden seksen dört târîhinde oğulları merkûmân es-Seyyid 
Şemseddin ve es-Seyyid Kasım'a ber-vech-i meşrûta tevcîh olunmağla bu takdîrce meşîhat-i 
mezbûrenin babaları Seyyid Mehmed'e ibtidâ-i tevcîhi kırk iki sene ve ba‘de'l-ibkâ babala-
rı mezbûr Seyyid Mehmed kendülerinin bilâ-nizâ‘ zabt ve tasarrufları yirmi dört sene zamân 
mürûr etmişiken bilâ-murâfa‘a ihbâr i‘lâmıyla sâhib-i arzuhâlin ref‘lerinden mezbûr es-Seyyid 
Abdurrahman'a tevcîh olunduğu kuyûdâtdan müstebân olmağın kuyûdât-ı atîka derc olunarak 
efendi-i mûmâ-ileyhin i‘lâmı mûcebince Aksaray kâdîsı efendi tarafeyne bir vechile gadr ve 
himâye olunmaksızın rü’yet ve terâfu‘-ı şer‘ ve muktezâsını arz eylemek üzre fermân-ı âlîleri 
buyurulur ise ol bâbda emr u fermân devletlü sultânım hazretlerinindir.

İ‘lâmı mûcebince mahallinde tarafeyni gadr ve himâyeden ârî

Ma‘rûz-ı dâ‘î-i devlet-i aliyyeleridir ki;
Sâhib-i arzuhâl es-Seyyid Şemseddin Halîfe ve es-Seyyid Kasım Halîfe ibney-i Mehmed 

mahfil-i şer‘iyyâtda es-Seyyid Abdurrahman Halîfe ibn-i es-Seyyid Süleyman mahzarında Ak-
saray kazâsında vâki‘ eş-Şeyh Hamid ve Baba Yusuf vakflarının tevliyeti ile Melik Mahmud 
Hângâhı meşîhatine mutasarrıf olan babamız Mehmed Halîfe bundan akdem fevt oldukda cihât-ı 
mezkûre bize tevcîh olunup âhardan ta‘arruz iktizâ etmez iken merkûm es-Seyyid Abdurrah-
man Halîfe meşîhat-i mezkûreyi bizden ref‘ ve kendüye tevcîh etdirmekle su’âl olunup kasr-ı 
yedi murâdımızdır deyü da‘vâ etdiklerinde ol dahi cevâbında cihât-ı mezkûre mutlakâ evlâda 
meşrûta ve meşîhat-i mezkûre a‘lem evlâda meşrûta ve amel-i kadîm meşîhat-i mezkûreye 
a‘lem evlâd mutasarrıf ola gelüp ben dahi müdde‘iyân-ı mezbûrânın babaları müteveffâ-
yı mezbûr Mehmed'in babası el-Hâc Kasım'ın babası Baba Kasım'ın li-ebeveyn er karındaşı 
Yahya'nın oğlu Mehmed'in oğlu es-Seyyid Süleyman'ın oğlu olup derecede mezbûrâna müsâvî 
ve meşîhat-i mezkûreye mezbûrândan a‘lem ve ehakk olup cihât-ı mezkûrede mezbûrâna 
müşârik olmamla tevliyet-i mezkûre mezbûrânda ibkâ olunmak üzre ancak meşîhat-i mezkûreyi 
ber-vech-i meşrûtiyyet üzerime tevcîh etdirmemle bi-hakkın tasarruf ederim deyü eylediği 
def‘ini müdde‘iyân-ı mezbûrân inkâr etmeleriyle bu makûle meşrûta nizâ‘ında amel-i kadîm 
ve istishâb-ı hâl mahallinde mütebeyyin olur mevâddan olmağın husûs-ı mezkûru Aksaray 
hâkimi tarafeyne gadr ve himâye olunmaksızın rü’yet ve terâfu‘-ı şer‘ eylemek bâbında yedle-
rine tuğrâlı emr-i âlî-şân i‘tâ buyurulmak muktezâ-yı hâl idüği huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu 
bâkî emr hazret-i men-lehü'l-emrindir.

Hurrire fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Rebî‘u'l-evvel li-sene isneteyn ve tis‘în ve mi’ete ve elf.
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C. EV. 5364 -   23 Rebiulevvel 1219 [2 Temmuz 1804]

BABA YUSUF HAKİKİ VE ŞEYH HAMİD VELİ (SOMUNCU BABA)
VAKIFLARININ MÜTEVELLİLİK HİSSELERİ

Aksaray’da bulunan Baba Yusuf Hakiki ve Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) vakfının yarım 
hisselik mütevelliliği görevini yürüten Seyyid Abdullah Halife’nin vefatı üzerine bu görevin 
oğulları Seyyid Abdurrahman, Seyyid Mehmed Şemseddin ve Seyyid Mustafa’ya ortaklaşa ola-
rak tevcih edildiği.

3

Kaydı
Ber-mûceb-i defter-i atîk
Vakf-ı merhûm eş-Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) ve Baba Yusuf Hakîkî der-Aksaray

Vech-i meşrûh üzre nısf hisse tevliyet-i mezbûr mezkûrun üzerinde mastûr ve mukayyeddir 
emr u fermân devletlü sa‘âdetlü sultânım hazretlerinindir.

Fî 22 Ra sene 1219

İşâretleri mûcebince tevcîh olunmak buyuruldu.
23 Ra. sene [1]219
Mûcebince tevcîh olunmak mercûdur.
Ed-dâ‘î Ahmed Esad afâ-anhü.

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki: Müteveffâ eş-Şeyh Hamid Veli (Somuncu 
Baba) ve Baba Yusuf Hakîkî vakfının vazîfe-i mu‘ayyene ile nısf mütevellîsi olan es-Seyyid 
Abdullah Halîfe fevt olup hizmet-i lâzımesi hâlî ve mu‘attal kalmakla yerine erbâb-ı istihkâkdan 
işbu râfi‘ûn ruk‘a-i arz-ı ubûdiyyet sulbî oğulları es-Seyyid Abdurrahman ve Seyyid Mehmed 
Şemseddin ve Seyyid Mustafa her vechile lâyık ve muhill [ve] müstahıkk olmalarıyla babaları 
müteveffâ mahlûlünden merkûmlara tevcîh ve yedlerine berât-ı şerîf-i âlî-şân verilmek recâsına 
ol ki vâki‘u'l-hâl bi'l-iltimâs pâye-i serîr-i a‘lâya arz ve i‘lâm olundu bâkî emr hazret-i men-
lehü'l-emrindir.

Hurrire fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Rebî‘u'l-ûlâ li-sene tis‘a ve mi’eteyn ve elf.
El-abdü'd-dâ‘î li-devleti'l-aliyyeti'l-Osmâniye es-Seyyid Hasan el-Müvellâ hilâfeten be-

Medîne-i Aksaray
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C. EV. 6540 -   7 Rebiulahir 1224 [22 Mayıs 1809]

MELİK MAHMUD GAZİ ve BABA YUSUF HAKİKİ 
VAKIFLARI MEŞİHATLİK BERATI

Aksaray’da bulunan Melik Mahmud Gazi ve Baba Yusuf Hakiki Hangahı’nın meşihat gö-
revini babaları Şeyh Abdullah’ın vefatından sonra yürüten Seyyid Şeyh Mustafa, Seyyid Şeyh 
Şemseddin ve Seyyid Şeyh Abdurrahman’ın ellerinde bulunan görev beratını yangında kaybet-
tiklerinden talepleri üzerine beratlarının yenilenmesine emir verildiği. 

3

Kaydı
Ber-mûceb-i defter-i atîk
Vakf-ı Hângâh-ı Melik Mahmud Gazi der-Aksaray
Vakf-ı merhûm eş-Şeyh Hamid Veli (Somuncu Baba) ve Baba Yusuf Hakîkî der-Aksaray

Vech-i meşrûh üzre şeyh-i hângâh ve nısf hisse tevliyet mezbûrlar bâ-işâret-i aliyye 
mezkûrûnun üzerlerinde mastûr ve mukayyeddir emr u fermân devletlü sa‘âdetlü sultânım haz-
retlerinindir.

Fî 10 S. sene 1224

Muktezâsı Ru’ûs'dan görüle.
Kaydları mûcebince zâyi‘den berât i‘tâsı fazîletlü semâhatlü şeyhü'l-islâm sellemehü's-

selâm efendi hazretlerinin işâret-i aliyyelerine tevakkuf eder fermân devletlü inâyetlü sultânım 
hazretlerinindir.

İşâretleri mûcebince zâyi‘den berâtı ber-mantûk-ı derkenâr i‘tâ olunmak buyuruldu.
Fî 7 R. sene [122]4
Zâyi‘den terakkî kaydı ihrâc buyurulmak mercûdur.
Ed-dâ‘î Dürrî-zâde es-Seyyid Abdullah afâ anhümâ

Devletlü inâyetlü merhametlü efendim sultânım hazretleri sağ olsun.
Arzuhâl-i dâ‘îleridir ki: Medîne-i Aksaray'da vâki‘ Melik Mahmud Gazi ve Baba Yusuf 

Hakîkî Hângâhı'nın evlâdiyyet ve meşrûtiyyet üzre meşîhat ciheti pederimiz Seyyid Şeyh Ab-
dullah fevtinden iki yüz on dokuz senesi Rebî‘u'l-evvel'inin yirmi üçüncü günü târîhiyle üç ne-
fer evlâdlarına tevcîh ve yedlerimize müceddeden berât-ı şerîf-i âlî-şân i‘tâ ve inâyet buyurul-
makla bundan akdem tecdîd murâd ve matlûb olundukda yedimizde mevcûd iken berât-ı şerîf-i 
âlî-şân bi-kazâ’i'llâhi te‘âlâ ihrâkda muhterik olup zâyi‘ olmakla kaleminden derkenâr olunup 
ma‘lûm-ı devletleri buyuruldukda mûcebince merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki zâyi‘den 
yedimize bir kıt‘a berât-ı şerîf-i âlî-şân inâyet ve ihsân buyurulmak niyâzında emr u fermân 
devletlü inâyetlü merhametlü efendim sultânım hazretlerinindir.

Bende Seyyid Şeyh Mustafa, bende Seyyid Mehmed Şemseddin, bende Seyyid Şeyh Ab-
durrahman.
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C. EV. 19907    15 Rebiulahir  1264 [21 Mart 1848]

PİRİ MEHMED PAŞA ZAVİYESİ ŞEYHLİĞİNE TAYİN TALEBİ

Konya’da Piri Mehmed Paşa Zaviyesi’nde cüzhan ve imaretinde kilerci ve zaviye şeyhi olan 
Seyyid Ali Halife ibn-i Seyyid Yusuf’un vefatı üzerine yerine oğulları Seyyid Hafız Yusuf, Seyyid 
Hafız Eyüb ve Seyyid Hafız Abdülhay’ın tayin edilmeleri için Konya Kadısı Hacı Mehmed Emin 
Efendi’nin verdiği arzuhal..

3

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki: Medîne-i Konya’da vâki‘ merhûm Pîrî 
Mehmed Paşa Zâviyesi’nde yevmî iki akçe vazîfe ile cüzhân ve yine vakf-ı şerîf-i mezbûrdan 
almak üzre imâret-i âmiresinde yevmî iki akçe vazîfe ile kilerci ve yine zâviye-i mezkûrda 
yevmî iki akçe vazîfe ile cüzhân ve yine vakf-ı mezbûr mahsûlünden almak üzre yevmî iki 
buçuk akçe vazîfe ile zâviye şeyhi cihâtlarına dört kıt‘a berât-ı şerîf-i âlî-şân ile mutasarrıf 
olan Seyyid Ali Halîfe ibn-i Seyyid Yusuf fevt olup yeri hâlî ve hıdemât-ı lâzımesi mahlûl ve 
mu‘attal kalmağla yerine erbâb-ı istihkâkdan müteveffâ-yı merkûmun sulbî sahîh oğulları işbu 
bâ‘isûn-ı arz-ı ubûdiyet es-Seyyid Hâfız Yusuf ve es-Seyyid Hâfız Eyüb ve es-Seyyid Hâfız 
Abdülhay ibnu’l-merkûm dâ‘îleri her vechile lâyık ve mahal-i müstahıkk ve şâyetse-i rahm ve 
eşfak olmalarıyla cihât-ı merkûme müteveffâ-yı merkûm Seyyid Ali Halîfe’nin mahlûlünden 
oğulları mezbûrûn es-Seyyid Hâfız Yusuf ve es-Seyyid Hâfız Eyüb ve es-Seyyid Hâfız Abdül-
hay dâ‘îleri üzerlerine vazîfe-i mersûmeleriyle tevcîh ve yedlerine müceddeden berât-ı şerîf-i 
âlî-şân sadaka ve ihsân buyurulmak recâsına ol ki vâki‘u’l-hâl bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i a‘lâya 
arz ve i‘lâm olundu bâkî emr u fermân hazret-i men-lehü’l-emr ve’l-ihsânındır.

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min Rebî‘u’l-âhir li-sene erba‘a ve sittîn ve mi’eteyn ve elf.
El-abdü’d-dâ‘î li’d-devleti’l-aliyyeti’l-Osmâniye Kâdî-zâde el-Hâcc Mehmed Emîn el-

Müvellâ-hilâfeten be-Medîne-i Konya
Mührü mutâbık ve me’âl-i iş‘ârı usûlüne muvâfık olmağla icrâ-yı iktizâsı menût-ı re’y-i âlî 

idüği.
Fî 3 C.
Emînü’l-fetvâ
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MF. MKT. 1018/26 18 Şaban 1325 [26 Eylül 1907]

PİRİ MEHMED PAŞA İLKOKULU’NA ÖĞRETMEN TAYİNİ

Konya’da Piri Mehmed Paşa İbtidaiye Mektebi’nin ikinci muallimliğine Mehmed Rifat 
Efendi’nin tayinin onaylandığından bu tayinle ilgili resmî muamelelerin yapılması için Maarif 
Nezareti’nden Konya Maarif Müdürlüğü’ne gönderilen yazı.

3

Ma‘ârif Nezâreti Mektûbî Kalemi Telgraf Müsveddedâtına Mahsûs Varakadır.
Târîh-i tebyîzi
Arabî: 18 Şa‘bân sene [1]325
Rûmî: 13 Eylül sene [1]323

Konya Vilâyeti Ma‘ârif Müdîriyeti’ne

Fî 3 Mayıs sene [1]323 târîh ve kırk beş numarolu şukka-i şerîflerine cevâbdır. Konya’da 
kâ’in Pîrî Mehmed Paşa İbtidâiye Mektebi talebe-i mevcûdesinin tekessürüne mebnî sene-i 
hâliye büdçesine konulan elli guruş ma‘âşla mekteb-i mezkûr mu‘allim-i sânîliğine bi’l-
intihâb tercüme-i hâl varakası ve teferru‘âtı ile li-ecli’t-tasdîk ehliyetnâmesi irsâl olunan 
Mehmed Rifat Efendi’nin evsâf-ı matlûbe-i nizâmiyeyi hâ’iz olduğu evrâk-ı mezbûrenin 
icrâ kılınan tedkîkâtından anlaşılarak ber-vech-i inhâ me’mûriyet ve şehâdetnâmesinin 
tasdîki meclisce bi’t-tensîb mûcebince Muhâsebe ile Mekâtib-i İbtidâiye İdâre ve Sicill-i 
Ahvâl 

Şubesi’nce me’mûriyetinin kayd ve tescîli şehâdetnâmesinin ale’l-usûl tasdîki mu‘âmelâtı 
îfâ ve tercüme-i hâl varakası şube-i mezbûrece altı bin üç yüz seksen dokuz numaro ile kayd 
ve hıfz edilmiş olduğundan muhâlif değil ise tahlîfinin icrâsı ve işe mübâşereti târîhinin 
iş‘ârı ve ma‘âşâtından â’idât-ı lâzımenin bi’t-tevkîf merci‘ine tesyârı muktezî bulunmuş 
ve sâlifü’z-zikr şehâdetnâme leffen i‘âde edilmiş olduğu beyânıyla şukka-i muhibbî terkîm 
kılındı.
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Tapu Defteri 455 Tarihsiz 

EV VE KİŞİ SAYILARINI GÖSTERİR DEFTER

Konya merkezde bulunan Debbağlar (Aksaray), Kalenderhane, Muin ve Aksaray-ı Diğer 
mahallelerindeki hane ve nefer sayılarını gösterir tahrîr defteri. 

3

Kazâ-i Konya
Nefs-i Konya

Mahalle-i Debbağlar nâm-ı diğer Aksaray
Teberrük 

veled-i Ali
İmâm

Ali veled-i 
o
M.

Süleyman 
veled-i Ali

Güvendik 
veled-i İsa

Sevindik 
birader-i o

İlyas birader-i 
diğer

Hasan 
veled-i Yusuf

Ali veled-i 
Polad

Mustafa 
birader-i o

M.

Turhan 
veled-i İvaz

Mahmud 
veled-i Mehmed

Derviş 
birader-i o

Seydi Ahmed 
veled-i Hızır

Hacı Mehmed 
veled-i Mahmud

Yusuf veled-i 
Hamza

Hüdaverdi 
birader-i o

M.

Hızır 
veled-i Yusuf

İlyas veled-i o
Receb veled-i 

Yakub
Ömer veled-i 

Pîr

Mehmed 
veled-i Pîrî

Nefer: 21
Hâne: 16

Mahalle-i Kalenderhâne

Hasan veled-i 

Mehmed*

Lütfullah 

birader-i o

M.

Hizmetkâr-ı 

zâviye-i mezbûre

Beğendik veled-i 

Sevindik

Ali veled-i o

M.

Ödül birader-i 

Beğendik

Mehmed veled-i 

Bahşi

İbrahim 

birader-i o

Hızır veled-i o

M.

Musa birader-i 

diğer
Eymir veled-i

Safer veled-i 

M.

Paşa Yağit 

veled-i Seydi 

Mahmud

Mehmed veled-i 

Hacı

İmâm

Pîrî veled-i Şirin
Kara veled-i o

M.

Pîr Ahmed 

veled-i Hallac

*Mezkûr Mehmed cemî‘ hukûk-ı şer‘iyyeden ve rüsûm-ı örfiyyeden ve avârız-ı dîvâniyyeden 
mu‘âfiyet içün ellerinde mu‘âfnâmeleri vardır ber-mûceb-i defâtir-i sâbıka, şeyh-i zâviye-i 
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Dervîş Sinan bâ-berât 
Nefer: 16
Hâne: 8

Mahalle-i Aksaray-ı diğer
İshak veled-i 
Karaoğlan

Hasan veled-i o
M.

Menteşe veled-i 
Hasan

Gani veled-i o
Emirşah 

birader-i Menteşe

Veli veled-i 
Saltuk

Ali veled-i o
M.

Ali veled-i 
Saltuk

Mehmed veled-i 
o

Saltuk veled-i 
diğer

M.

Nasuh veled-i 
Hacı Yahya

Seydi veled-i İsa Musa veled-i o
Alaüddin 

veled-i Sultan
Mustafa veled-i 

o

Yusuf veled-i 
Osman

Ali veled-i o
M.

Veli veled-i 
diğer

Mezid veled-i 
Veli

Mehmedî 
veled-i Mendeli

Hocalı veled-i o
Emir Ali veled-i 

Halil
Hacı veled-i 

Erdemşah
Işık birader-i o

Hüdaverdi 
veled-i Hacı Meh-

med

İsmail veled-i 
Hacı İvaz

Cafer(?) veled-i 
Saruca

Ömer birader-i o
Turgud veled-i 

Yegan
Veled-i Aydoğ-

muş

Sipâhî-zâdegân

Mehmed veled-i Sungur Mahmud birader-i o

Nefer: 32
Hâne: 25

Mahalle-i Mu‘în

Hüseyin veled-i 
Hasan

İmâm

Mehmed 
birader-i o

M.

Hoca Piri 
veled-i Hâfız
Müderris-i Hazret-i 

Mevlânâ

Mehmed 

veled-i o

Pîr Hasan 

veled-i İmad

Mehmed veled-i 

Ahmed
Ali veled-i o

Hacı Baba veled-i 

Menteşe
Kara veled-i o

Mustafa 

veled-i Piri

Seydi Mahmud 

birader-i o

Emre veled-i 

İslam
Piri veled-i Kemal Nebi veled-i 

Mahmud 

veled-i Mustafa

Abdülkerim 
veled-i o

M.

Gani veled-i 
Bayezid

Derviş veled-i o
M.

Yusuf veled-i 
o

Kasım Halîfe 
veled-i Kara 

Kâdî
Merd-i 

sâlik-i ehl-i ilm 
vâ‘iz kişidir

Pir Hosun veled-i 
Hızır

Mehmed veled-i 
Ahmed

Bayezid veled-i 
Yusuf

Câbî-i İmâret-i 
İbrahim Bey bâ-berât

Ahmed peder-i Mehmed
Pîr-i fânî

Nefer: 24
Hâne:11
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Tapu Defteri 972 Tarihsiz 

HASANDAĞI, SAHRA VE EYÜPİLİ VE KOÇHİSAR TIMAR DEFTERİ

Aksaray livasının Sahra, Hasandağı, Eyübili ve Koçhisar nahiyeleri zeamet ve timar tevcih 
defteri.

3

Defter-i İcmâl-i Livâ-i Aksaray
Nâhiye-i Sahra der-livâ-i Aksaray

 

An-ze‘âmeti be-nâm-ı Mehmed Miralay-ı 
Aksaray

Karye-i Yapılcan ve karye-i Taşlıkuyu tâbi‘-i m.
Hâsıl: 34050

Sâ’iri Konya sancağındadır

An-ze‘âmet-i Ali Çavuş an-çavuşân-ı Dergâh-ı Âlî
Karye-i Yiğit ve Kuşçulu Saraycık nâm-ı diğer 

Şeyhler ve Karalar ve Lamancık(?) ve Kızılcakışla ve 
Sakar(?) tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 20800

Timar-ı Hızır Çavuş an-çavuşân-ı mirmirân-ı 
Karaman

Karye-i Yapılcan tâbi‘-i Sahra ma‘a Taşlıçukur 
tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 7500

Timar-ı Küçük Yusuf
Karye-i Aşka nâm-ı diğer Safil(?) ve karye-i Ada 

tâbi‘-i Sahra
Hâsıl: 7000

Timar-ı Mustafa
Bödecikler ve Üçdepe tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 6000

Timar-ı Yakub Tâcirbaşı
Karye-i Yumsur(?) ve karye-i Şabanlar tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 5900

Timar-ı Mehmed
Karye-i Ebulhasan tâbi‘-i Sahra gayr-i ez 

hisse-i mülk
Hâsıl: 5300

Timar-ı Emir
Karye-i İmâret-i Büzürk ve İmâret-i Küçük 

tâbi‘-i Sahra
Hâsıl: 5000

Timar-ı Cebelü
Karye-i Sir(?) tâbi‘-i Sahra

Dîvânî ma‘a bir buçuk sehm mâlikânedir
Hâsıl: 4300

Timar-ı Lütfi
Karye-i Bali tâbi‘-i Sahra

Dîvânî ma‘a sülüs irba‘ mâlikâne
Hâsıl: 4000

Timar-ı Muharrem
Karye-i Böğet ve karye-i Orta tâbi‘-i m

4000

Timar-ı Abdülkerim ve Abdurrahman ber-vech-i 
iştirâk

Karye-i Kumartaş tâbi‘-i Sahra
Hâsıl: 4000

Timar-ı Pîr Ahmed
Karye-i Karagölü tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 4000

Timar-ı Veli
Karye-i Yalman Dinek tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 3600

Timar-ı Cafer
Karye-i Köşk tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 3500

Timar-ı Sofu
Karye-i Sultancık tâbi‘-i Sahra

3500
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Timar-ı Piyale
Karye-i Başmak tâbi‘-i Sahra

İki baş
Hâsıl: 3400

Timar-ı Receb
Karye-i Kumartaş ve karye-i Çardiğin tâbi‘-i m.

Hâsıl: 3200

Timar-ı Zülfikar bin Abdullah
Karye-i İmâret-i Büzürk ve İmâret-i Küçük ve 

karye-i Kutluca ve karye-i Dimin(?) ve Külâhî tâbi‘-i 
Sahra

3100 

Timar-ı İshak
Karye-i Bödecikler tâbi‘-i Sahra ve Karye-i Üçdepe 

tâbi‘-i mezbûr
3000

Timar-ı Abdurrahman
Karye-i Sultancık tâbi‘-i Sahra

3000

Timar-ı İlyas
Karye-i Sofracık tâbi‘-i Sahra

3000

Timar-ı Abdülvahhab
Karye-i Bali, dîvânî ma‘a sülüs irba‘ mâlikâne tâbi‘-i 

Sahra ve mezra‘a-i Sağrı tâbi‘-i Ekecik
3000

Timar-ı Çelebi
Karye-i Bali tâbi‘-i Sahra dîvânî ma‘a sülüsân 

irba‘ mâlikâne tâbi‘-i Ekecik
Hâsıl: 3000

Timar-ı Şah Ali
Karye-i Tatarşe tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 3000

Timar-ı Musa
Karye-i Yalman Dinek tâbi‘-i Sahra

2300

Timar-ı Ali
Karye-i Yalman Dinek tâbi‘-i Sahra

2300

Timar-ı Abdullah ve Lütfullah ber-vech-i iştirâk
Karye-i İnavarcık tâbi‘-i Sahra iki baş

Hâsıl: 2300

Timar-ı Hasan
Karye-i Sofracık tâbi‘-i Sahra

2300

Timar-ı Bulgar
Karye-i Hacibşah(?) tâbi‘-i Sahra iki baş

Hâsıl: 2100

Timar-ı Mehmed
Karye-i Çölmeki tâbi‘-i Sahra

2100

Timar-ı Zeynel
Karye-i Nasuhlar ağılı tâbi‘-i Sahra gayr-i ez 

yurd
Hâsıl: 2100

Timar-ı Mustafa
Karye-i Sofracık tâbi‘-i Sahra

2000

Timar-ı Nebi
Karye-i İnavarcık tâbi‘-i Sahra

2000

Timar-ı Yusuf
Karye-i Gencelü tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 2000

Timar-ı Emin ve Alp Gazi
Karye-i Böğet ve karye-i Orta tâbi‘-i Sahra

2000

Timar-ı Ahmed
Karye-i Küçükkatırcı ve Uşakkuyu ve Tâcir İsa Kuyu-

su ve Yaluca Kuyusu ve (… ) Hacı Kuyusu tâbi‘-i Sahra
Hâsıl: 2000

Timar-ı Ulama
Karye-i Eşmekaya tâbi‘-i Sahra

2000

Timar-ı Mehmed
Karye-i Kayancık tâbi‘-i Sahra

2000

Timar-ı Cafer
Karye-i Kayancık tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 2000

Timar-ı Hüseyin
Karye-i İmâret-i Büzürk ve İmâret-i Küçük ve karye-i 

Kutluca ve mezra‘a-i Dimin(?) tâbi‘-i Sahra
2000

Timar-ı Ahmed
Karye-i İmâret-i Büzürk ve İmâret-i Küçük ve 

karye-i Kutluca ve mezra‘a-i Dimin (?) ve Külâhî 
tâbi‘-i Sahra

2000
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Timar-ı Mahmud
Karye-i Kutlu tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 7400
Sâ’iri Konya sancağındadır.

Timar-ı Mehmed bin İbrahim
Karye-i İmâret-i Küçük ve İmâret-i Bü-

zürk tâbi‘-i Sahra
Hâsıl: 7900

Timar-ı Gürcü Yusuf
Karye-i Kozan tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 8700

Timar-ı Mevlüd
Karye-i Tavşançukuru tâbi‘-i Sahra

3000

Timar-ı Hamza veled-i Savcı
Karye-i Bağdın tâbi‘-i Sahra

Hâsıl: 2100

Timar
Karye-i Tavşançukuru tâbi‘-i Sahra

2000

Nâhiye-i Hasandağı der-livâ-i Aksaray

An-ze‘amet-i Şaban Mîralem-i Livâ-i Aksaray
Karye-i Künbet tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 9500

Timar-ı Bekir
Karye-i Harvadala tâbi‘-i Hasandağı

12000

Timar-ı Hasan bin Ahmed
Karye-i Çardiğin ve Balçık tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 8700

Timar-ı Abdi Serçavuşân-ı Mîrmirân-ı Karaman
Karye-i Akçahisar tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 7300

Timar-ı Satı
Karye-i Köstek(?) tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 6600

Timar-ı Mustafa
Karye-i Yuva tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 6000

Timar-ı Mansur
Karye-i Çardiğin ve karye-i Balçıkbükü tâbi‘-i Ha-

sandağı
Hâsıl: 5300

Timar-ı Musa ve Pîr Ali ber-vech-i iştirâk
Karye-i Karakuyu tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 4000

Timar-ı Mehmed Gazâlî
Karye-i Yuva tâbi‘-i Hasandağı iki baş ve karye-i 

Beli-Sırama/Belisırma tâbi‘-i Bekir
dîvânî ve karye-i Oba nâm-ı diğer Cuma Fakih tâbi‘-i 

Eyüb  iki baş
4000 

Timar-ı Mehmed
Karye-i Çardiğin ve karye-i Balçıkbükü tâbi‘-i 

Hasandağı
Hâsıl: 3800

Timar-ı Mehmed
Karye-i Mahmud tâbi‘-i Hasandağı

3600

Timar-ı Mustafa
Karye-i Çat tâbi‘-i Hasandağı

3300

Timar-ı Hüseyin ve Mehmed ber-vech-i iştirâk
Karye-i Sivrikilise tâbi‘-i Hasandağı iki baş

Hâsıl: 3000

Timar-ı Behram
Karye-i Ağcahisar tâbi‘-i Hasandağı Dîvânî

3000
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Timar-ı Mehmed bin İbrahim
Karye-i Sivrikilise tâbi‘-i Hasandağı

3000

Timar-ı Hasan
Karye-i Kiti(?) tâbi‘-i Hasandağı Dîvânî ma‘a nısf 

mâlikâne
Hâsıl: 2100

Timar-ı Tüvan
Karye-i Kiti(?) tâbi‘-i Hasandağı ve karye-i Kası-

mili(?) tâbi‘-i Sahra
2100

Timar-ı Hüdâyî
Karye-i İncesu tâbi‘-i Hasandağı dîvânî sekiz sehm 

mâlikâne tâbi‘-i m.
2000

Timar-ı Mehmed
Karye-i Bükbaşı tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 2400

Karye-i Hızır bin Yusuf
Karye-i Andak tâbi‘-i Hasandağı

2000

Timar-ı Sülmen
Karye-i Andak tâbi‘-i Hasandağı

2000

Timar-ı Uğurlu
Karye-i Akçahisar tâbi‘-i Hasandağı

2000

Timar-ı Nasuh
Karye-i Karacaviran tâbi‘-i Hasandağı

2000

Timar-ı Satılmış
Karye-i Şirmerd ve karye-i Çoğın tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 1600

Timar-ı Hibetullah
Karye-i Kepez tâbi‘-i Hasandağı

1500

An-ze‘amet-i Hüsrev Mîralay-ı Livâ-i Konya
Karye-i Dubacı(?) tâbi‘-i Hasandağı

Hâsıl: 2400

Nâhiye-i Bekir der-Livâ-i Aksaray

Ze‘âmet-i Fayik
Karye-i Yassıviran tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 26303

Timar-ı Mehmed
Karye-i Karaköy tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 9300

Timar-ı Osman bin Ahmed
Karye-i Karataş tâbi‘-i Bekir iki baş

Hâsıl 9100

An-ze‘âmet-i Keyvan an-çavuşân-ı Dergâh-ı Âlî
Karye-i Sivrihisar tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 8099

Timar-ı Ali an-çavuşân-ı mîrmîrân-ı Karaman
Karye-i Sipahsalar tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 6200

Timar-ı Abdi ve Pîrî veledân-ı Ali ber-vech-i iştirâk
Karye-i Opsarı tâbi‘-i Bekir iki baş

5500

Timar-ı Münim
Karye-i Genedala tâbi‘-i Bekir mâlikâne ve 

dîvânî
Hâsıl: 5000

Timar-ı Mirza veled-i Mehmed
Karye-i Ahlat tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 4500

Timar-ı Gülâbî
Karye-i İskender tâbi‘-i Bekir dîvânî

Hâsıl: 4500

Timar-ı Bektaş
Karye-i Sorsori tâbi‘-i Bekir dîvânî

Hâsıl: 5000







OSMANLI BELGELERİNDE
AKSARAY

VİLAYETİ

342

Timar-ı Mehmed
Karye-i Karataş tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 4200

Timar-ı Mehmed
Karye-i Bayındır tâbi‘-i Bekir

4000

Timar-ı Mehmed an-çavuşân-ı mîrmîrân-ı Kara-
man

Karye-i Demirci tâbi‘-i Bekir ve mezra‘a-i Os-
mancık ve dîvânî tâbi‘-i m. Mâlikâne ve dîvânî

Hâsıl: 3900

Timar-ı Gazanfer
Karye-i Küçükkaya tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 3900

Timar-ı Mehmed
Karye-i Yaprakhisar tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 3800

Timar-ı Mahmud
Karye-i Ilısu tâbi‘-i Bekir

3500

Timar-ı Bali
Karye-i Bayındır tâbi‘-i Bekir

3500

Timar-ı Musa
Karye-i Sorsovi tâbi‘-i Bekir dîvânî

Hâsıl: 3400

Timar-ı Ata
Karye-i Çeltik tâbi‘-i Bekir iki baş

3200

Timar-ı İlyas
Karye-i Viranşehir tâbi‘-i Bekir mâlikâne ve dîvânî

3100

Timar-ı İbrahim
Karye-i Çavsekü tâbi‘-i Bekir

3100

Timar-ı Şaban
Karye-i Müeyyedşah(?) tâbi‘-i Bekir

3000

Timar-ı Bali
Karye-i Mamasun tâbi‘-i Bekir mâlikâne ve dîvânî

3000

Timar-ı Ferhad
Karye-i Ağaçlu tâbi‘-i Bekir

3000

Timar-ı Ahmed
Karye-i Mamasun tâbi‘-i Bekir

3000

Timar-ı Muhsin ve Çelebi ber-vech-i iştirâk
Karye-i Said(?) tâbi‘-i Bekir dîvânî

Hâsıl: 3000
 

Timar-ı Hocaşah
Karye-i Musalı tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 3000

Timar-ı Süleyman
Karye-i Göktaş tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 3000

Timar-ı Nurullah
Karye-i Yakacık-ı Alayundlu tâbi‘-i Bekir

3000

Timar-ı Kasım
Karye-i Müslim tâbi‘-i Bekir iki baş

Hâsıl: 3000

Timar-ı Hızır
Karye-i Kayacık tâbi‘-i Bekir iki baş

Hâsıl: 3000

Timar-ı Mahmud
Karye-i Sorsovi tâbi‘-i Bekir dîvânî

3000
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Timar-ı Bende
Karye-i Müslim tâbi‘-i Bekir iki baş

2700

Timar-ı Ramazan
Karye-i Ab-ı zayid tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 2300

Timar-ı Nuruddevle
Karye-i Müslim tâbi‘-i Bekir iki baş

Hâsıl: 2300

Timar-ı Seher
Karye-i Musalar tâbi‘-i Bekir iki baş

2300

Timar-ı Osman
Karye-i Demirci ve karye-i Osmancık tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 2200

Timar-ı Lütfi bin Haydar
Karye-i Ihlara tâbi‘-i Bekir

2000

Timar-ı Bayram
Karye-i Ihlara tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 2000

Timar-ı Arslan
Karye-i Denge tâbi‘-i Bekir dîvânî

Hâsıl: 2000

Timar-ı Abdurrahim
Karye-i Genedala mâlikâne ve dîvânî tâbi‘-i Bekir

2000

Timar-ı Nazar
Karye-i Beli-Sırama/Belisırma  tâbi‘-i Bekir 

dîvânî
2000

Timar-ı Zeynelabidin
Mezra‘a-i Yalnızağaç tâbi‘-i Bekir iki baş

Hâsıl: 2000

Timar-ı Cafer
Karye-i Göktaş tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 2000

Timar-ı Üveys bin Abdullah
Karye-i Göktaş tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 2000

Timar-ı İlyas veled-i Hızır
Karye-i Pınarbaşı nâm-ı diğer Emircik tâbi‘-i Be-

kir
2000

Timar-ı Osman
Karye-i Demürci ve mezra‘a-i Osmancık ve Delüler 

tâbi‘-i Bekir
1600

Timar-ı Mehmed
Karye-i Kayacık ve mezra‘a-i Kayacık der-Bekir 

tâbi‘-i Bekir
1600

Timar-ı Bali
Karye-i Göktaş tâbi‘-i Bekir

Hâsıl: 1400

Timar-ı Mahmud
Karye-i Demürci tâbi‘-i Bekir mâlikâne ve dîvânî 

ve mezra‘a-i Osmancık tâbi‘-i Bekir
Hâsıl: 3300

Nâhiye-i Eyübili der-Livâ-i Aksaray

Ze‘âmet, be-nâm-ı Mustafa an-.. Dergâh-ı Âlî
Karye-i Köstesun tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 35100

Ze‘âmet be-nâm-ı Hazma
Karye-i Sağır-karaca tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl:25100
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Ze‘âmet be-nâm-ı Yusuf
Karye-i Sarıatlu tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 20900

An-ze‘âmet-i Ahmed çavuş-ı Dergâh-ı Âlî
Karye-i Helvayî ve Kargun ve Oyumağaç tâbi‘-i 

Eyübili
Hâsıl: 18600

Sâ’iri Kayseriye sancağındadır.

Timar-ı Mustafa an-çavuşân-ı mîrmîrân-ı Karaman
Karye-i Kalecik tâbi‘-i Eyübili ve dîvânî ma‘a sekiz 

sehm mâlikâne
Hâsıl: 17500

Timar-ı İbrahim bin Mehmed an-evlâd-ı Şeyullah
Karye-i Şeyhiler(?) tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 15000

Timar-ı Kasım bin Mehmed
Karye-i Kondasi(?) ve Karapınar tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 12000

Timar-ı Mehmed bin Mahmud an-tahvîl-i Mus-
tafa

Karye-i Sıvala/Sivasa tâbi‘-i Eyübili
11500

Timar-ı Arslan
Karye-i Kemer tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 10500

Timar-ı Davud
Karye-i Marmasun tâbi‘-i [Eyüb]ili

Hâsıl: 10000

Timar-ı Abdi
Karye-i Karakösek tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 8000

Timar-ı Hemdem bin Abdullah
Karye-i Yoğunöyüğü tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 7800

Timar-ı Bahadır
Karye-i Saraycık tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 7700

Timar-ı Gazi
Karye-i İlgazi tâbi‘-i Eyübili iki baş

Hâsıl: 7000

Timar-ı Fazlı an-çavuşân-ı mîrmîrân-ı Karaman
Karye-i Dündarluışık tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 6700

Timar-ı Ahmed
Karye-i Ağcaşehir tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 6100

Timar-ı Musa
Karye-i Yakabasar(?) tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 6000

Timar-ı Bayezid
Karye-i Kozağıl ve Kozin tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 6000

Timar-ı İbrahim
Karye-i Dadasun tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 6000

Timar-ı Mirza Mehmed
Karye-i Yağan tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 5800

Timar-ı Ferruh
Karye-i Sarayköyü tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 5400

Timar-ı Mahmud
Karye-i İshakcık tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 5999

Timar-ı Ali
Karye-i Selman tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 5400

Timar-ı Süleyman
Karye-i Çat-in tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 4350

Timar-ı Bostan
Karye-i Kızılçay tâbi‘-i Eyübili dîvânî

4200

Timar-ı Mehmed ve Kalender ber-vech-i iştirâk
Karye-i Koyunhalil tâbi‘-i Eyübili iki baş

Hâsıl: 4200
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Timar-ı Hüseyin
Karye-i Beyrek(?) tâbi‘-i Eyübili dîvânî ma‘a 

sekiz sehm mâlikâne 8000, hisse 4000

Timar-ı Veli bin Hasan
Karye-i Sivrice tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 3800

Timar-ı Mirza ve Şeyullah ber-vech-i iştirâk
Karye-i Üveysfakihlü tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 3600

Timar-ı Hüsrev
Karye-i Gürgenî ve Cemâ‘at-i Ahmedlü tâbi‘-i 

Ekecik tâbi‘-i Eyübili
Hâsıl: 3600

Timar-ı Şah
Karye-i Gürgenî ve Cemâ‘at-i Ahmedlü der-

karye-i m., der-Ekecik tâbi‘-i Eyübili
Hâsıl: 3300

Timar-ı Bekir
Karye-i Alaca ve Altunçanak tâbi‘-i m. İki baş

Hâsıl: 3300

Timar-ı Arslan
Karye-i Alaca ve Altun-ili-çanak tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 3300 

Timar-ı Hasan
Karye-i Ağcain tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 3200

Timar-ı Hacı Seydi
Karye-i Örkesün/Öreküsün tâbi‘-i Eyübili

3100

Timar-ı Mehmed
Karye-i Kafir-dinek tâbi‘-i m. İki baş

Hâsıl: 3000

Timar-ı Ahiöz bin Hüdaverdi
Karye-i İnöyüğü ve karye-i Bektemürviranı ve 
Yaralı ve karye-i Şahinler tâbi‘-i Eyübili

3000

Timar-ı Sunullah
Karye-i İnöyüğü ve karye-i Bektemürviranı ve 

karye-i Şahinler tâbi‘-i Eyübili
3000

Timar-ı Cemal
Karye-i Lefkeri tâbi‘-i Eyübili iki baş

Hâsıl: 3000

Timar-ı Ahmed
Karye-i Çatkilise tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 3000

Timar-ı Ali
Karye-i Çatkilise ve karye-i Baştemür tâbi‘-i 

Eyübili
Hâsıl: 3000

Timar-ı Pîrî
Karye-i Gökkusun tâbi‘-i Eyübili iki baş

Hâsıl: 3000

Timar-ı Mendi
Karye-i Tatlar-ini nâm-ı diğer Manavi tâbi‘-i Eyüb 

dîvânî
3000

Timar-ı Ahmed bin Abdullah
Cemâ‘at-i Pelit(?) der-karye-i Kafir-dinek tâbi‘-i m. 

Rüsûm-ı örfiye
Hâsıl: 3000 

Timar-ı Kılıç
Karye-i Tatlar-ini nâm-ı diğer Manavi tâbi‘-i Eyüb 

dîvânî
Hâsıl: 3000

Timar-ı Ahmed veled-i Hızır
Karye-i Kızılköy tâbi‘-i Eyübili

3000

Timar-ı Akıncı
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 3000

Timar-ı Ali veled-i Hoca
Karye-i Sarı Nuri Deresi tâbi‘-i m.

Hâsıl: 3000

Timar-ı Emir veled-i Nurullah
Karye-i Yosunlar tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 3000

Timar-ı İlyas veled-i Ali
Karye-i Alayundlu tâbi‘-i Eyüb

Hâsıl: 2600
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Timar-ı Sinan bin Ali
Karye-i Devedamı tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2500

Timar-ı Ulama
Karye-i Karaöyük tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2400

Timar-ı Mehmed
Karye-i Ülgün(?) tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2200

Timar-ı Emrullah
Karye-i Kozludere tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2200

Timar-ı Habib
Karye-i Yakublar tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2100

Timar-ı Kara veled-i Davud
Karye-i Erkudsuyu tâbi‘-i Eyübili

2000

Timar-ı İsa
Karye-i Manastır tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2000

Timar-ı Veli bin Hasan
Karye-i Ya[ğ]muröyüğü tâbi‘-i Eyübili 

ma‘a nısf mâlikâne
Hâsıl: 2000

Timar-ı Süleyman
Karye-i İrsalöyük tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2400

Timar-ı Ömer
Karye-i Çatkilise ve mezra‘a-i Baştimur 

nezd-i Karakilise tâbi‘-i Eyübili
2000

Timar-ı Mansur
Karye-i Çataltepe tâbi‘-i Eyübili

2000

Timar-ı Memi
Karye-i Yunak ma‘a mezra‘a-i Gürcü 

tâbi‘-i Eyübili
2000

Timar-ı Kalender
Karye-i Ahurlu tâbi‘-i Eyübili nısf öşr 

ma‘a sâlârî
2000

Timar-ı Kasım
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2000

Timar-ı Erdoğdu
Karye-i Nernak tâbi‘-i Eyübili dîvânî ve 

üç sehm mâlikâne
Hâsıl: 2000

Timar-ı Eymirze
Karye-i Nernak dîvânî ve üç sehm 

mâlikâne ve mezra‘a-i Göllüce dîvânî 
mezra‘a-i Körpekışlası sâlârî tâbi‘-i Eyübili 

ve mezra‘a-i Karacalar tâbi‘-i m.
2000

Timar-ı Mehmed
Karye-i Nernak dîvânî üç sehm mâlikâne 

ve mezra‘a-i Göllüce ve mezra‘a-i Körpekış-
lası ve mezra‘a-i Karacalar tâbi‘-i m.

2000

Timar-ı Bekir bin Veli
Karye-i Sivrice tâbi‘-i Eyübili

2000

Timar-ı Mirza
Karye-i Eskice tâbi‘-i Eyübili

2000

Timar-ı Muharrem Valid-i Abdi
Karye-i Alayi tâbi‘-i Eyübili

2000

Timar-ı Pîr Hosun 
Karye-i Bektaşcık tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2000

Timar-ı Cafer
Karye-i Bektaşcık tâbi‘-i Eyübili dîvânî 

ma‘a nısf mâlikâne ve mezra‘a-i Yakub Da-
nişmend tâbi‘-i Sahra

2000

Timar-ı Ferhad
Karye-i Hisarcık tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 5000

Timar-ı Pîr Seydi
Karye-i Arabini tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 2100
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Timar-ı Abdülaziz
Karye-i Ayasın(?) ve karye-i Kesdil(?) tâbi‘-i Eyü-

bili
5000

Timar-ı Bali bin İsa
Karye-i Çoğun tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 3500

 Timar-ı Sübhanverdi Erdoğdu ve Hoca veledân-ı 
Ahmed Peyvend(?)

Karye-i Ağcain tâbi‘-i mezbûr
1800

Hisse: 900
Hisse: 900

Timar-ı İsmi(?) ve Eymirze ber-vech-i iştirâk
Karye-i Arabin tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 4800

Nâhiye-i Koçhisar der-Livâ-i Aksaray

An-ze‘âmeti Kâtib Fenârî an-kâtibân-ı defter-i hâkânî
Karye-i Esenler ve Karadiğin ve mezra‘a-i Kara ve 

mezra‘a-i Çanakcıkuyusu tâbi‘-i m.
Hâsıl: 6120

Timar-ı Kâtib Yakub
Karye-i Zengibağı tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 9100

Timar-ı Ömer
Karye-i Geçidöyüğü tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 7600

Timar-ı İbrahim
Karye-i Erikderesi tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 6900

Timar-ı Ahmed
Karye-i Uluviran ve der-karye-i Uluviran ve 

mezra‘a-i Ödülöyüğü ve mezra‘a-i İnsarayı tâbi‘-i mez
Hâsıl: 5200

Timar-ı Hasan
Karye-i Kızılviran tâbi‘-i Koçhisar gayr-i ez 

resm-i yurd
Hâsıl: 4500

Timar-ı Yusuf
Karye-i Mardan(?) tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 4000

Timar-ı Mahmud
Karye-i Uluviran tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 4000

Timar-ı İbrahim
Karye-i Bostancıözü ve Uç tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 4000

Timar-ı Abdurrahim
Karye-i Nasruddin tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3800

Timar-ı Hasan
Karye-i Karakova ma‘a Yaylak-ı Ahurlu ve Emrullah 

tâbi‘-i Koçhisar
Hâsıl: 3600

Timar-ı Hoca Ahmed
Karye-i Ahikulu ve karye-i Karadepe tâbi‘-i 

Koçhisar
Hâsıl: 3500

Timar-ı Bosna Hasan
Karye-i Karakayalı Boğazı tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3800

Timar-ı Haydar bin Musa
Karye-i Değirmenlüce tâbi‘-i Koçhisar ve 

karye-i Serahokesiği(?) tâbi‘-i Sahra ve mezra‘a-i 
Abkarbükü ve mezra‘a-i Gazipınarı ve mezra‘a-i 

Dutluca tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: 3500

Timar-ı Hacı
Karye-i Yellüdere ve Salgan ve mezra‘a-i Bü’l-umur 

tâbi‘-i Koçhisar
3300

Timar-ı Arslan
Karye-i Vervan tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 3730
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Timar-ı Kurt
Karye-i Demürci Kışlası tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3200

Timar-ı Yusuf
Karye-i Yazuluca tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3500

Timar-ı Erduhan
Karye-i Kızılmescid ve karye-i Bayramlu tâbi‘-i 

mezbûr
3100

Timar
Mezra‘a-i Uyarca tâbi‘-i Koçhisar

2000

Timar-ı Ahmed bin Musa veledân-ı Zeynel ber-
vech-i iştirâk

Karye-i Sevindiköyüğü tâbi‘-i Koçhisar
3000

Timar-ı Nurullah
Karye-i Alay tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3000

Timar-ı Mansur
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Koçhisar

3000

Timar-ı Vefadar
Karye-i Değirmenlüce tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3000

Timar-ı Hüsam
Karye-i Karacaviran tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3000

Timar-ı Pîrî
Karye-i Baran-Yaran tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3000

Timar-ı Pîrî
Karye-i Nasruddin ve karye-i Habbaz-ismail tâbi‘-i 

Koçhisar
Hâsıl: 3000

Timar-ı Kaya bin Hüseyin
Karye-i Bürümlü(?) nezd-i Hüseyin tâbi‘-i Koçhi-

sar
Hâsıl: 3999

Timar-ı Süleyman
Karye-i İsalu(?) tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 3000

Timar-ı Mahmud
Karye-i Marmaraca tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 3000

Timar-ı Satılmış
Karye-i Şeyler nâm-ı diğer Manastır tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 3000

Timar-ı Hacı
Karye-i Söğütcük tâbi‘-i mezbûr

3000

Timar-ı Mehmed
Karye-i Kavaklu tâbi‘-i Koçhisar

3000

Timar-ı Hazma
Karye-i Bucak tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 2900

Timar-ı Nasuh
Karye-i Ağcahisar tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 2800

Timar-ı Arslan
Mezra‘a-i Karaçayır ve Karasenir tâbi‘-i Koçhisar 

Hâsıl: 2700

Timar-ı Mustafa
Mezra‘a-i Köprücük ma‘a Karahisar, sâlârî

Hâsıl: 2600

Timar-ı Nurullah
Karye-i Kozluca tâbi‘-i mezbûr

2500

Timar-ı Hüseyin
Karye-i Uluviran nezd-i karye-i Uluviran ve 

mezra‘a-i Ödülöyüğü ve mezra‘a-i İnsarayı tâbi‘-i 
mezbûr
Hâsıl: 2400

Timar-ı Abdülgani
Karye-i Kalınağıl tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 2700

Timar-ı Eymirze
Karye-i Demürkıran tâbi‘-i Koçhisar

2200

Timar-ı Muharrem
Cemâ‘at-i Kandamış an-Kabîle-i Bozkır der-

mezra‘a-i Acı-kuyu ve İn ve mezra‘a-i Berd-kuyu, 
tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 2200
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Timar-ı Karaca
Karye-i Yellüdere ve Saltuk ve ma‘a mezra‘a-i 

Bü’l-umur tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: 2200

Timar-ı Pîr Gaib
Cemâ‘at-i Kandamış an-Kabîle-i Bozkır der-

mezra‘a-i Acı-kuyu ve İn ve mezra‘a-i Berd-kuyu 
tâbi‘-i Koçhisar maa mezra‘a-i Sögüdlüce, nezd-i 
Gülce-deresi (----) ve mezra‘a-i Ahmedköy tâbi‘-i 

mezbûr
2101

Timar-ı Bektaş
Karye-i Uzunoba ma‘a mezra‘a-i Marman(?) 

Koçhisar
Hâsıl: 2300

Timar-ı Zeynel
Karye-i Uzunoba ma‘a mezra‘a-i Marman(?) ve 

mezra‘a-i  Karı-öyük der-Peçenek(?) tâbi‘-i mezbûr
2100

Timar-ı Ali bin Aydoğmuş
Karye-i Yenicik(?) tâbi‘-i Koçhisar

Hâsıl: 2000

Timar-ı Emrullah 
Karye-i Örtülü tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 2000

Timar-ı Abdi
Karye-i Hacib Depesi tâbi‘-i Karaşar

Hâsıl: 2700

Timar-ı Şahin
Karye-i Uluviran ve der-karye-i Uluviran ve 

mezra‘a-i Ödülöyüğü ve mezra‘a-i İnsarayı tâbi‘-i 
Koçhisar

2000

Timar-ı Haydar
Karye-i Kızılköy tâbi‘-i Koçhisar

2000

Timar-ı Budak
Karye-i Gürcü tâbi‘-i mezbûr

2000

Timar-ı Süleyman bin Hızır
Karye-i Ağcaahur tâbi‘-i Koçhisar

2000

Timar-ı Ali veled-i Himmet
Karye-i Turasan nâm-ı diğer Altunkesen ve karye-i 
Eğrikuyu ve karye-i Ağcaahur tâbi‘-i mezbûr

2000

Timar-ı Mehmed
Karye-i Karakenise tâbi‘-i Koçhisar

1900

Timar-ı Aydın
Karye-i Kızılköy tâbi‘-i Koçhisar

1800

Timar-ı Kayırhan bin Hazma ve İbrahim bin 
Hazma ve Ahmed bin Pîrî ve Mehmed bin Hasan ve 

Hasan bin Hazma ve Hızır Musa, be-nevbet
Mezra‘a-i Hacıyakub Kışlası ve Kozdutmaz ve 

Karaviran ve Kumarviran ve Karacaboyar ve Kara-
koğan tâbi‘-i Koçhisar

1000

Timar-ı Hüseyin bin Mustafa ve Süleyman bin 
Mustafa ve Ahmed bin Veli, be-nevbet

Mezra‘a-i Hacıyakub Kışlası ve Kozdutmaz ve Ka-
raviran ve Kumarviran ve Karacaboyar ve Karakoğan 

tâbi‘-i Koçhisar
1000

Timar-ı Sübhanverdi
Karye-i Demürci Kışlası tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 2100

Timar-ı Ahmed
Karye-i Eymirfakih tâbi‘-i m.

Hâsıl: 2500

Timar-ı Mehmed bin Sefer
Karye-i Karayer tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 2999

Timar-ı Pîrbende
Karye-i Burhanüddin ve Ağzıhalim tâbi‘-i mezbûr

Hâsıl: 2000

Timar-ı Yusuf
Karye-i Kozluca tâbi‘-i m.

Hâsıl: 5400

Timar-ı Mehmed
Karye-i Ahurlu tâbi‘-i Eyübili

Hâsıl: 7094

Timar-ı mezkûrîn

Hisse-i 
Eymirze, be-

nevbet
2000

Hisse-i 
Eyice, be-

nevbet
2000

Hisse-i Kalen-
der, be-nevbet

3000

Hisse-i 
Abdurrahman, 

be-nevbet
2000

Hisse-i Yu-
nus, be-nevbet

2000

Hisse-i Budak, 
be-nevbet

2000

Karye-i Koymad tâbi‘-i Eyübili
Hâsıl: 12000
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A

Abdallar  48, 80
Abdallı  303
Absarı  80, 216, 226, 228, 237, 248, 282, 290
Acem  13
Adana  19, 103, 106, 118, 120, 121
Ağaçlı  78, 237
Ahlad  226
Ahsen Efendi  48
Ahurlu  226, 237, 251
Akçakend  6, 8, 54, 70
Akçaşehir  190, 292
Akdağ  95
Akhisar  222, 237, 250
Akmedrese  99
Aksaray  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 49, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 
74, 78, 84, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 112, 114, 118, 
120, 124, 128, 129, 134, 136, 140, 142, 146, 
148, 150, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 168, 
170, 174, 176, 177, 184, 186, 190, 192, 194, 
198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 
216, 218, 222, 230, 232, 234, 236, 237, 238, 
239, 241, 244, 246, 252, 254, 256, 258, 262, 
263, 264, 266, 270, 308, 310, 312, 314, 315, 
318, 319, 320, 322, 324, 330, 331, 334, 338, 
339, 343, 351, 358

Aksaray Dâ’ire-i Belediyesi  90
Aksaray Hapishanesi  28, 86
Aksaray İhtiyâcât Komisyonu  42
Aksaray Kadısı Seyyid Ahmed  166
Aksaray Kaymakamı Galip Paşa  26
Aksaray Kazâsı Meclis-i Umûmî  54
Aksaray Kazası Müdürü Ömer Sıdkı Bey  58
Aksaray Mahkemesi  312, 314
Aksaray Meclisi  34, 56, 62, 258, 262
Akseki  107
Alaca  80, 84, 307, 347
Alaybeyi-zâde İsmail Efendi  38
Alay Emîni  102
Alayund  286, 294, 307
Ali Halife  166
Anadolu Kumpanyası  184
Anadolu Muhâsebesi  158, 166
Anadolu Ordusu  36, 174
Anadolu Ordu-yı Hümâyûnu  36
Ana Sultân  158
Anduğı  80, 140, 141
Ankara  14, 17, 18, 20, 21, 94, 95, 174, 176
Ankara Ferîkliği  174

Ankara Vilâyeti  95
Apsarı  216
Arablı Kethüdâ  180
Arabsun  54, 78, 86, 87, 94, 95, 99, 102, 128, 129, 

140, 142, 198
Armudlu  68
Atamanlı  124
Avanos  128, 129
Avrupa  14, 95
Ayrancı Derbendi  84

B

Baba-Osmanlı  300
Baba Yusuf Hakiki  7, 9, 48, 312, 314, 322, 324
Baba Yusuf Hakiki Hankahı  48
Bâb-ı Âlî  36, 84, 114, 136, 256, 266
Bâb-ı Sağîr  222, 226, 228, 230, 236, 247
Balıkesri  174
Ballı  295, 303
Barak  68
Barastal  6, 8, 54, 70, 78
Başkitâbet Dâ’iresi  40, 118
Başkumandanlık Vekâleti  114
Bayındırlı  180, 181
Begana  251
Behramşah  175
Bektaşi Tarikatı  48
Belediye Re’îsi Hacı Mehmed Efendi  38
Belediye Tabîbi İstavri Efendi  38
Belisırma  237, 248
Belücek  222, 226, 228, 230
Bereketli  128, 129
Beşinci Kolordu Ahz-ı Asker Riyâseti  114
Beydik  48, 178, 179
Bidâyet-i Cezâ Mahkemesi  95, 103
Binbaşı İrfan Bey  114
Bolargı  251, 278
Bor  6, 8, 54, 68, 70, 74, 80, 86, 87, 102, 103, 107, 

128, 129, 140, 141, 212
Boynuinceli  6, 9, 56, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 

238, 258
Bozdepe  302, 303
Bozlaklar  54
Böğet  274, 308, 334, 335
Bölcek  236
Bulgardağı  106, 107
Bulgar Dağı  87
Bulgardağı Ma‘den-i Hümâyûnu  106, 107
Burna  68
Bursa  20, 125
Buvavkene  237
Büklü  180, 181
Büyükbozlak  6, 8, 54

İNDEKS
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C

Câmi‘-i Kebîr  228, 236, 247
Cemâ‘at-i İlderlü  298
Cemâ‘at-i Koyunca  287
Cemâ‘at-i Mondi  290
Cemâ‘at-i Orta  296
Cihanbeyli  124
Cihanbeyli Aşireti  124
Coşlu  228
Çamardı  140, 141, 186
Çardeki  230
Çat  68, 78, 290, 302, 338, 346
Çatın  6, 8, 54
Çavdarlu  304
Çavuşlu  271, 282, 302
Çelebi Efendi  49
Çepni  175
Çerdeki  223
Çerdiğin  236
Çerkez  7, 266
Çermik Hamâmı  103
Çıkınağıl  238, 252
Çiftehan  106, 142
Çömlekçi  307
Çörekçi Hacı Ali Efendi  49
Çukur  271
Çukurağıl  48
Çuvaşlı  236

D

Dahiliye Nezareti  28, 32, 42, 62, 64, 68, 70, 72, 84, 
114, 128, 132, 146, 208, 210, 266 

Dandak  304
Davudlu  180, 181
Debbağlar  7, 21, 330
Değirmenderesi  95
Delihebel  48
Demirci  78, 226, 237, 248
Demürci  283, 291, 343, 354, 355
Depe  299
Dereağıl  291
Dergâh-ı Mu‘allâm  124
Dersa‘âdet  95, 98, 103, 160, 186, 256, 258
Devedamı  80, 179, 306, 350
Dumanlı  179
Duyûn-ı Umûmiye Nezâreti  95
Düğüz  290

E

Ebubekir Halife  166
Ebuzeyd  222
Ed-dâ‘î el-fakîr  187
Edirne  124

Ekecek  24, 44, 80, 238
Eksice  292
El-abdü’d-dâ‘î Müftî  56
El-abdü’d-dâ‘î Nâ’ib es-Seyyid Mehmed Tevfik  56
El-Hâc Ali  158, 192
Encümen Kalemi  54, 62
Ereğli  6, 8, 68, 84, 86, 90, 107, 120, 121, 190, 212
Ergani Ma‘deni  174
Ermeni  42
Esedlü  307
Eskinoz  78, 237, 248
Es-Seyyid eş-Şeyh Abdurrahman  154
Es-Seyyid Mehmed Salih  56
Evkâf-ı Celâliye  48, 49
Eyübeli  158
Eyübili  56, 158, 190, 226, 234, 238, 239, 240, 251, 

334

F

Ferîk Osman Seyfi Paşa  44
Ferişte Hatun Mescidi  168
Feyz-i Sıbyan  200

G

Galib Paşa  26
Gazi Sultân Abdülhamid Hân  121
Gelegüle  78, 80, 226, 237, 248
Gelveri  6, 7, 8, 9, 13, 15, 72, 78, 208, 232, 234
Genetala  237
Gerveli  232, 237, 247, 252
Geyikli  124
Gineni  275, 291
Göke  237, 251
Göremez  278
Gücünkaya  14, 237
Günti  299

H

Hacıahmedlü  178, 179
Hacı Bektaş-ı Velî  184
Hacı Bektaş-ı Velî Memlehası  95, 184 
Hacı Hasanlı Mekteb-i İbtidâîsi  200, 202
Hacılı  180, 187
Hacı Musa  187, 246
Hacib  78, 237, 248
Hâdimü’l-fukarâ  187
Hâfız Mustafa  158, 236
Hafik  175
Hamidiye  7, 9, 78, 84, 102, 106, 266
Harmanlu  180
Harput  118, 120, 121
Harvatala  250, 252
Hasan Dağı  24, 334
Hatunili  184
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Haydarpaşa Hat Komiserliği  132
Hayırlı  180, 181
Hazîne-i Celîle  32, 36, 175, 194
Herkili  178, 179
Hırvatale  237
Hüdâvendigâr  174
Hükûmet-i Seniyye  94, 120, 121

I

Ihlara  13, 15, 20, 21, 78, 237, 250
Ilgın  48, 190
Ilısu  78, 237
İaşe-i Umumiye Merkez Heyeti  132
İbrahim Halife  168
İlbasanlı Süleyman Paşa-zâde Mahmud  112
imâm  38, 246
İmâmzâde İbrahim  150
İmirzabey  228
İncesu  68
İngiltere Sefareti Baştercümanı Sir Sandisyon  118
İnuzartık  278
İran  14, 49
İstanbul  2, 6, 7, 13, 18, 107, 124, 134, 246, 254, 258
İstintâk Dâ’iresi  103
İzmid  174
İzmir  6, 38, 44, 99, 125, 132, 141
İzmir Fırka Kumandanlığı  38
İzmir Valisi Rahmi  132

K

Kahraman Paşa-zâde Abdurrahman Paşa  112
Kâ’immakâm Hasan Ağa  143
Kalanlar Mahallesi  166
Kalenderhane  7, 9, 330
Kanlıca  291
Karacakürt  178, 179
Karagukapu  237, 250
Karahisar  132, 175, 176
Karahisar-ı Şarkî  175, 176
Karaköy  237, 250
Karaman  7, 9, 17, 18, 24, 84, 118, 120, 190
Karaman vâlîsi  24
Karaman Valisi Vezir Mustafa Paşa  24
Kara Mehmed oğlu Ömer  38
Karapınar  78, 80, 86, 90, 107
Karapınar Kâ’immakâmı Safvet Efendi  107
Karataş  237, 250
Karluca  292
Karye-i Absarı  248, 282
Karye-i Ağaçlı  282
Karye-i Ahıca  304
Karye-i Ahurlu  251, 304, 350, 355
Karye-i Akharim  275
Karye-i Akhisar  250, 288

Karye-i Akin  302
Karye-i Alâyî  299
Karye-i Alayund  294
Karye-i Alayundlu  286, 347
Karye-i Alişar  299
Karye-i Almazlı  278
Karye-i Anasun  290
Karye-i Arpadanlı  286
Karye-i Baba Osmanlu  290
Karye-i Bağluca  280, 298
Karye-i Bahtiyarlu  304
Karye-i Balabancık  304
Karye-i Balcı  295
Karye-i Balıklağı  307
Karye-i Bali  275, 334, 335
Karye-i Bardaksan  296
Karye-i Barnak  296
Karye-i Başkışla  306
Karye-i Bekirli  275
Karye-i Bekrialisi  300
Karye-i Bektaş  290
Karye-i Belisırma  248, 282
Karye-i Bilallu  302
Karye-i Boğazağıl  303
Karye-i Boyalu  304
Karye-i Bozdepe  302
Karye-i Böğet  274, 334, 335
Karye-i Börekçi  280
Karye-i Çat  302, 338, 346
Karye-i Çataldepe  306
Karye-i Çavuşlu  282, 302
Karye-i Çayan  303
Karye-i Çaylı  294
Karye-i Çiftlik  294, 303, 347, 350, 354
Karye-i Çoğın  282
Karye-i Çoralı  307
Karye-i Çömlekçi  307
Karye-i Dadasun  298, 346
Karye-i Demürci  283, 343, 354, 355
Karye-i Demürcili  303
Karye-i Demürkapu  302
Karye-i Depesiyamalı  294
Karye-i Deveci  290
Karye-i Devedamı  306, 350
Karye-i Dinek  295
Karye-i Dündar-şeylü  299
Karye-i Ereksün  295
Karye-i Eskinoz  248, 283
Karye-i Eşcarlu  304
Karye-i Felek  294, 307
Karye-i Gazicik  278
Karye-i Gelesun  292
Karye-i Genedala  284, 339, 343
Karye-i Gerveli  247, 252, 288
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Karye-i Göktaş  287, 342, 343
Karye-i Göl  307
Karye-i Göstesun  300
Karye-i Güke  303
Karye-i Gürgen  298
Karye-i Hacıkara  303
Karye-i Hamidli  300
Karye-i Harvadala  287, 338
Karye-i Helvanikargun  303
Karye-i Hızırlar  296
Karye-i Hocadala  295
Karye-i İlisu  250, 290
Karye-i İmâret  279, 334, 335, 338
Karye-i İnehocalı  274
Karye-i İnuzartık  278
Karye-i İrsal  298
Karye-i İshaklu  295
Karye-i Kal‘a  295
Karye-i Karabaldır  296
Karye-i Karahüseyinli  278
Karye-i Karaöyük  286, 350
Karye-i Karapınar  304
Karye-i Karataş  283, 339, 342
Karye-i Karaviran  250, 283, 291
Karye-i Karaviran-ı Kusûr  291
Karye-i Karlık  295
Karye-i Keklicek Boğazı  280
Karye-i Kekrel  292
Karye-i Kemer  292, 346
Karye-i Keşten  275
Karye-i Kızıl  294
Karye-i Kızılcakışla  279
Karye-i Kızılkaya  248, 282, 299
Karye-i Kirç  300
Karye-i Konur  300, 304
Karye-i Kozağıl  308, 346
Karye-i Kozayağıl  306
Karye-i Körlük  292
Karye-i Köseyusuflu  295
Karye-i Köşk  279, 334
Karye-i Kumağıl  302
Karye-i Lefkeri  291, 347
Karye-i Mamasun  291, 342
Karye-i Mandama  286
Karye-i Marmasun  300, 346
Karye-i Muradlu  306
Karye-i Ömerkocac  275
Karye-i Pirli  299
Karye-i Ru[m]diğin  275
Karye-i Sağırkaraca  283
Karye-i Sapmaz  304
Karye-i Saray  306
Karye-i Sarıatlı  294
Karye-i Sarıderviş  307

Karye-i Sarıkız  299
Karye-i Sefandi  303
Karye-i Selime  282
Karye-i Senir  275, 278
Karye-i Senirban  291
Karye-i Sevindikli  307
Karye-i Sınıkca  284
Karye-i Sipahsalar  283, 339
Karye-i Sivasa  296
Karye-i Sofracık  274, 335
Karye-i Sorsovi  287, 342
Karye-i Sultan  282
Karye-i Susadı  291
Karye-i Şeyhler Saraycığı  303
Karye-i Tatlarini  294
Karye-i Tohm-ı İblis  275
Karye-i Tuz  298
Karye-i Üveys Fakih  279
Karye-i Yağan  346
Karye-i Yakacık-ı Alayund  286
Karye-i Yakubşeyhlü  291
Karye-i Yalman  286, 334, 335
Karye-i Yanali  306
Karye-i Yapılcan  274, 334
Karye-i Yaprakhisar  286, 342
Karye-i Yassıkışla  307
Karye-i Yassıviran  283, 339
Karye-i Yılanlu  274
Karye-i Yuva  250, 290, 338
Karye-i Yürekli  278
Karye-i Yüzdecitürbe  302
Kayacıklı  300
Kayaslı  180, 181
Kayseri  14, 16, 20, 106, 128
Kayseriye  94, 102
Keklikboğazı  307
Kenetala  247, 252
Keremlü  174, 175
Kerki  222, 226, 228, 230, 236
Keslehisar  222, 226
Kıbrıs  7, 270, 304
Kırkıl  80, 251
Kırşehir  7, 9, 58, 140, 174, 186, 190, 194
Kırşehri  58, 60, 94, 142, 176, 177, 179, 186, 187, 190
Kızılca  6, 9, 68, 168, 222, 223, 226, 228, 230, 236, 

246
Kızılırmak  14, 94
Kızılkaya  222, 237, 248
Kirlikapı  84
Kocamustafapaşa  254
Koçgirili  175, 176
Koçhisar  18, 56, 190, 230, 234, 238, 240, 246, 251
Koçhisar  334
Koçhisarı  226
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Kolağası  38
Kolera  212
Konya  6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 32, 42, 46, 

48, 58, 62, 64, 68, 84, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 
102, 103, 106, 107, 114, 124, 125, 132, 136, 
140, 146, 150, 156, 160, 161, 164, 174, 176, 
177, 179, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 204, 
208, 212, 214, 216, 239, 240, 241, 254, 256, 
258, 314, 320, 326, 328, 330, 334, 338, 339, 
358, 361

Konya Eyâleti  176, 177, 212
Konya Maarif Müdürlüğü  328
Konya Tapu Katibi  48
Konya Telgraf ve Posta Başmüdîrliği  146
Konya Vâlîsi  46, 62, 64, 87, 107, 204
Konya Valisi Mehmed Selim  26
Korutlu  179
Kozin  306, 307, 346
Köstek  226
Köstesun  292, 343
Kurunlu Kurt Ali  178, 179
Kurunlu Süleyman Kethüdâ  178, 179
Kurunlu Veli  179
Kûtü’l-ammâre  114
Küçükbozlak  6, 8, 54
Künbed  49
Kürdmahmudlu  179
Kütüklü  80, 178, 180

L

Lalesu  222
La‘lî Paşa Vakfı  160

M

Maarif Müdüriyeti  156, 198
Maden  76, 78, 128, 129
Mahalle-i Aksaray  331
Mahalle-i Ases  271
Mahalle-i Bölücek  271
Mahalle-i Câmi  247, 270
Mahalle-i Çardiğin  271
Mahalle-i Deveci  270
Mahalle-i Hacı Rukneddin  270
Mahalle-i Hatîb  271
Mahalle-i Kızılca  246, 270
Mahalle-i Kiçikapu  270
Mahalle-i Meydan  246, 270
Mahalle-i Mu‘în  331
Mahalle-i Pir Hacı  271
Mahalle-i Sebil  247, 271
Mahalle-i Taşbazar  271
Mahmudiye  84
Mahmudlu  237, 250, 282
Malatya  118, 120, 121

Mâliye  28, 32, 87, 94, 150, 158, 170, 175, 177, 184, 
186, 194, 240, 241

Mâliye Hazînesi  87
Mâliye Nezâreti  28, 175
Mamalu  174, 175
Mamasun  76, 78, 237
Mamure  84
Mandam  48
Maraş  118, 120, 121
Mecidiye  84
Meclis-i Beledî  42
Meclis-i Kebir  58
Meclis-i Ma‘ârif  202, 206
Meclis-i Umûmî-i Vilâyet  62, 64
Mehmed Çelebi  270
Mehmed Emin Efendi  252, 326
Mehmed Rifat Efendi  7, 328
Mekâtib-i İbtidâiye İdâresi  202
Mekteb-i Mülkiye  48
Melegübi  98, 128, 129, 141
Melendiz Nehri  28
Melik Mahmud Gazi Vakfı  314
Mersin  103, 106, 118, 120, 208
Metari  290
Mevlânâ  218
Meydan  21, 222, 223, 226, 228, 236, 246
Mikailli  124
Minarecik  222, 230, 247, 270
Minarecikkerim  236
Muhâberât-ı Umûmiye Dâ’iresi  28
Muhacirin İdaresi  254
Muhâsebe ve Sicil Şu‘besi  202
Muhassıl Numan  56
Muhsinçelebi  228, 236, 247
Muhsin Çelebi  271
Muin  7, 9, 330
Mustafa Paşa  24
Mustafa Remzi Efendi  200, 202
Müderris  187
Müftî  56, 187
Müftî es-Seyyid Mehmed Ataullah  56
Mülkiye Encümeni  54
Mülkiye ve Ma‘ârif Dâ’iresi Re’îs-i Sânîsi Mehmed 

Celaleddin  70
Müstantık Derviş Efendi  99

N

Nâfi‘a Dâ’iresi  150, 170
Nâfi‘a Nezâret-i Celîlesi  106, 120
Nâhiye-i Bekir  339
Nâhiye-i Eyübili  343
Nâhiye-i Hasandağı  338
Nâhiye-i Koçhisar  351
Nakib-zade Mehmed Efendi  58
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Nakkaş  21, 236, 246
Nakşid  226, 228
Nevşehir  6, 8, 14, 21, 56, 58, 74, 78, 86, 94, 95, 98, 

99, 102, 106, 128, 129, 140, 143, 146, 148, 174, 
176, 177, 179, 180, 184, 186, 194, 198

Nevşehir Meclisi  56
Nevşehir Sancağı  56
Niğde  6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26, 48, 49, 54, 

58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 86, 90, 91, 94, 
95, 98, 99, 102, 103, 106, 107, 128, 129, 134, 
140, 141, 142, 146, 150, 170, 186, 194, 204, 
210, 214, 216, 218

Niğde Hükûmet Konağı  86
Niğde Kaymakamı Ömer Lütfi  58
Niğde Livâsı Meclis-i Umûmî  54, 68
Niğde Meclisi  70, 134, 140, 186
Niğde Mutasarrıflığı  62, 68, 72, 74, 91, 98, 204, 210
Niğde Müftüsü Hacı Ahmed Efendi  99
Niksar  175
Niyazi  40, 42, 202
Nogay  262
Nurgöz  38, 44, 80

O

Obruk  237, 250
Oklovo  158
Osman Efendi  48, 140, 223, 244, 246, 250
Osmaniye  84
Ozancık  294
Ömersalar  299
Ömer Sıdkı Bey  58, 60
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