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Özet 

Bu çalışmanın amacı, hurufat defterlerindeki Kemah kazasında bulunan yapıların 19.yüzyıl başlarındaki 
durumu ortaya koymaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan hurufat defterlerinde kazanın adı, köyü 
veya mahallesi, atanacak görevlinin yeri ve ücreti, atama şekli, atama tarihi gibi bilgiler bulunması ve incelenen 
dönemin Osmanlı tarihi bakımından önem arz etmektedir. Kayıtlarda adı geçen köyler, günümüzdeki isimleri 
ile birlikte verilmiştir. Hurufat defterlerinde bulunan kayıtları tespit edilmiş, saha araştırması ile de 
bütünleştirilerek kazanın tarihine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Kazaya ait toplam 25 defter bulunmakta ancak 
oldukça hacimli bir çalışma olacağından yüzyıl ile sınırlandırmak gereği duyulmuştur. Diğer yüzyıllar da ayrı 
bir çalışmada ele alınacaktır. Metinlerin asılları sayfa sayısının fazlalığından hepsi eklenmemiştir. Kazada yer 
alan yapının bulunduğu köy ve mahalleler, yaptıranı, görevlilerin görev türü, sayısı ve ücretleri tablolar 
hazırlanarak sunulmuştur. Günümüze gelen yapıların mimari tanımları da yapılarak çalışma bu anlamda 
desteklenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Hurufat defteri, Kemah, Osmanlı, mimari, yapı.  

 

TURKISH ARCHITECTURE KEMAH DISTRICT THE FIRST QUARTER OF 19TH CENTURY BY TYPE 
BOOKS 

 

Abstract 

Purpose of this study is to reveal status in 19th century of the structures found in Kemah District in the type 
books. Some information such as name of district, village or neighborhood, place and fee of officer to be 
appointed, type of appointment and date of appointment is available intype books that are in archive of General 
Directorate for Foundations. The period examined have importance in terms of Ottoman period. The names of 
the villagers mentioned in the records are given together with their names. Records in the type books have 
been ascertained. Thus, history of the district has been tried to be clarified by integrating with field research. 
There are 25 type books about the district; however, the research was confined to century since it would be a 
rather large-scaled study. Other centuries, as well, will be handled in another study. The originals of the text 
have not all been added to the number of pages. 

Village and neighborhood where the structure is located in the district, owner, task type of officers, number 
and fees are submitted in tables.Also, architectural definition of the structures that reach up to today is made 
in order to support the study. 

Key Words: Type Books, Kemah, Ottoman, architecture, structure. 

 

Giriş 

Bu çalışmada ele alınacak olan yapılarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki Hurufat Defterlerinden 
faydalanılmıştır. Hurufat kelime olarak harfler anlamına gelmektedir (Devellioğlu,2006). Ayrıca bu defterler 
Rumeli ve Anadolu olmak üzere ayrı ayrı ele alınmıştır. Kazalar da bu defterlere alfabetik sıraya göre dizilmiştir 
(Bayezıt,2013). Ayrıca Kazaskerlik makamı tarafından H.1102/M.1690’lı yıllarda kayda alınmaya başlayıp, 

                                                           
1 Yazışma yapılacak yazar: , fnaldan@gmail.com 

 

** Bu makale, “Erzincan İli Cami Mimarisi” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. Naldan, F. (2016). Erzincan İli Cami Mimarisi”, 
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atamalar 1255/M.1839 yılına kadar kaydı devam etmiştir (Baykara,1990). Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 
bulunan hurufat defterlerinde çeşitli görevlilerin (imam, hatip, müezzin vs.) atamaları ile ilgili bilgiler 
bulunmaktadır. Toplam 25 defterin her birinde 1-2 sayfa kayıt bulunmaktadır. Defterlerde sıralama olmadığı 
için her bir sıraya tarafımızdan kayıt numarası verilmiştir. Defterlerin hepsi okunmuş olup ancak bir makale için 
tüm defterlerin tamamını vermek oldukça fazla olacağı için konuyu yüzyıl ile sınırlandırmak gerekmiştir. Bu 
yüzden bu makalede, 19.yy.a ait 6 defter değerlendirilmiş, metinlerin asılları ekte verilmiştir. Kemah kazasında 
adı geçen köylerin günümüzde de Kemah’a bağlı olduğu tespit edilmiştir (Bayrak, 1994; Umar, 1993). 
Defterlerde adı geçen yapıların isimleri, yaptıranları, bulundukları yerleri, görevlileri, görevli ücretleri gibi 
tablolar hazırlanmıştır. Yapılan arazi çalışmaları ile yapıların çoğunun yıkıldığı anlaşılmaktadır. Bu yıkımlarda 
gerçekleşen deprem tarihlerine bakıldığında 1887, 1930, 1939 (Tozlu, 2001) genel olarak büyük Erzincan 
depremlerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Ayakta olanlar ise yerinde incelenerek kısaca tanıtılmıştır.  

Tablo 1:Kemah Merkezde Bulunan Yapılar 

Bulunduğu Yer   
         

Yapının Adı  Yaptıranı
  

Kayıt Numarası  

 Gülabi Bey Camisi  Gülabi Bey                      4,5,6, 
9,10,11,15,17,19,22,                                                                                    
25,29,30,31,33,38,54,
55,56                    

Kemah Kalesi             Sultan Selim Han 
Hazretleri Camisi 

Sultan Selim 
Han 

43,45 

 Muhammediye 
Zâviyesi                                 

 7, 8 

 Melik Mengücek  
GaziTekkesi         

Melik 
Mengücek  
Gazi 

12,20,41,44,52,53,57   

Kemah Kalesi  Hacı İlyas Camisi Hacı İlyas 14 

Namazgah 
mahallesi 

Camiye minber       Seyyid 
Abdullah Bin 
İbrahim Ağa  

34 

 

 

Tablo 2: Kemah’a bağlı köylerde bulunan yapılar 

Bulunduğu Yer        Bugünkü 
ismi         

Yapının Adı            Yaptıranı   Defter ve 
Kayıt 
Numarası 

Dedek Dedek Şeyh Şerâfeddin 
Zaviyesi  

Şeyh Şerâfeddin 1 

Şötge?? Şökke SeringözeKöyü 
Camisi  

 35 

Marik  Ayranpınar Seyyid Abdullah 
Mescidi  

SeyyidAbdullah 39 
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Dedek   Dedek Şeyh Şerâfeddin 
Camisi  

Şeyh Şerâfeddin 2 

Avsurgun? 

Sunguru  

Taşbulak Murad Paşa 
Camisi 

Murad Paşa 3 

Erguvan ?  Cami  

Mescide minber  

Hacı Mahmud        16,51 

Tan Tan Cami Ahali 18,49                                                                

Büklüm ?  Cami    Ali bin Mehmed 
Ağa 

21,24, 28 

Hudu Koçkar Cami   Hacı Ramazan 26, 32 

Büklüm ?  Cami       Kemal Emir oğlu 
Hacı Hüseyin 

36 

Urfat Muratboyn
u 

Cami     37 

Posti ?  

Postu  

Eskibağlar Molla Mehmed 
Camisi 

Molla Mehmed 40 

Hamugu? 
Hamedka  

Doruca Hacı Mustafa bin 
Murtaza Camisi  

Hacı Mustafa bin 
Murtaza 

46 

Tezkib??? 
Nezgeb 

Çiğdemli Şeyh Yusuf 
Camisi 

Şeyh 
Yusuf 

47 

Kargi ?? 

Garni 

Gökkaya Cami  Ahali                                  48 

Şeyhi ?  Cami    Ahmed                                  50 

 

Kemah kazasında bu yüzyılda toplamda 19 cami, 1 mescid, 3 tekke-zaviye bulunmaktadır. Adı geçen köyler 
günümüzde de Kemah’a bağlıdır. Elimizdeki kayıtlara göre adı geçen yapıların 19. yy.da aktif bir şekilde 
faaliyette olduğu görülmektedir. 19.yy.ın ilk çeyreğinden itibaren zaviyeler ile ilgili herhangi bir kayda bu 
dönemden sonra rastlanmamıştır. Bu yüzden zaviyelerin 20.yy.a kadar varlığını sürdürüp sürmediği 
konusunda kesin bir sonuca varılamamaktadır. Zaviyelerde görev yapanların genellikle evladiyet şartıyla 
hizmet verdikleri, görevlerinin ölüm ile son bulduğu anlaşılmaktadır2. Ancak, dışarıdan başka kişilerin de geldiği 
görülmektedir3. Kemah merkez ve köylerinde bulunan yapıların geneli yerinde yapılan arazi çalışmaları ile 
incelenmiştir. Yapıların çoğu günümüze gelememiştir. Günümüze gelebilenler şunlardır:  

Gülabi Bey Camisi: Hurufat defter kayıtları ışığında bu çalışmada Kemah merkezde 1800-29 tarihleri 
arasında bu cami kaydına ulaşılmıştır. Kemah merkezde Çarşı mahallesinde bulunmaktadır. Cami üzerinde 
beş ayrı kitabe bulunmaktadır. Ancak bunlardan hiçbiri caminin inşa kitabesi değildir. Caminin arşiv belgeleri 
de göz önüne alınarak 15.yy.a tarihlendirilmiştir. Cami, mihraba dik beş sahınlı, düz ahşap tavanlı olarak inşa 
edilmiştir. İç mekanda, kuzey yönde bağımsız ahşap direkler üzerinde mahfil uzanmaktadır. Güney duvarda 

                                                           
2 V.G.M.A.,HD,Nr.552,sy.33. 
3 V.G.M.A.,HD,Nr.553,sy.76. 



Naldan                                                                                                                            İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 

 

88 
 

yarım daire kesitli mihrap nişi, dokuz sıra mukarnas kavsaralı çevresi silmelerle hareketlendirilmiştir. Cami, 
genel olarak sade olup süsleme mihrap üzerinde yoğunlaşmıştır. Cami ahşap hatıllı yığma moloz taş malzeme 
ile inşa edilmiştir. Minarede, pencere sövelerinde ve harim girişinde kesme taş malzeme görülmektedir. Cami, 
halen faaliyet göstermektedir.  

Ayranpınar Köyü Camisi: Hurufat defter kayıtları ışığında bu çalışmada Kemah’ın Ayranpınar Köyü’nde bu 
cami kaydına rastlanmıştır. Kayıtta caminin atama tarihi silik olduğu için okunamamıştır. Kayıtlarda geçen 
Marik köyü Seyyid Abdullah tarafından yaptırılan mescid, günümüzdeki Ayranpınar Köyü Camisi olmalıdır.  
Kemah’a 7 km. uzaklıktadır. Cami, arşiv belgeleri ve mimari özellikleri ile 17. yy. sonu 18. yy. başına 
tarihlendirilmiştir. Dikdörtgen planlı, mihraba dik üç sahınlı plan tipine sahiptir. Düz ahşap tavan örtülüdür. 
Ahşap hatıllı yığma moloz taş ile inşa edilmiştir.  

Koçkar Köyü Camisi: Hurufat defter kayıtları ışığında bu çalışmada Kemah’ın Koçkar (Hudu) köyünde 1813-
15 tarihleri arasında bu cami kaydına ulaşılmıştır. Yapı, köy içinde yer almaktadır. Cami, harim girişindeki 
kitabesine göre 1805-06 yılında Hacı Timur Abdullah adlı kişi tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, 
mihraba dik üç sahınlı plan tipine sahiptir. Düz ahşap tavan örtülüdür. Ahşap hatıllı yığma moloz taş ile inşa 
edilmiştir. Cami, halen faaliyet göstermektedir.   

Muratboynu Köyü Camisi: Hurufat defter kayıtları ışığında bu çalışmada Kemah’ın Muratboynu (Koçkar) 
köyünde 1814-15 tarihleri arasında bu cami kaydına ulaşılmıştır. Cami, harim girişindeki kitabesine göre 1787-
88 yılında Hacı Osman adlı kişi tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, mihraba dik üç sahınlı plan tipine 
sahiptir. Düz ahşap tavan örtülüdür. Ahşap hatıllı yığma moloz taş ile inşa edilmiştir. Cami, halen faaliyet 
göstermektedir.   

Kurumlara atanan görevlilerin görevlendirilme sayısı ve görevlendirildikleri kayıt numaraları şu şekildedir: Cabi 
2 (15,55), Cami mütevellisi 4 (2, 23, 43, 45),  Cüzhan 14 (4,5,6,9,10,11,17,19,25,27,31,33,44,56),nısf (1/2) 
hisse cüzhan 1 (52), Devr-han 1 (5), Ferraş 3 (33,41,57), Hitabet (10 adedi yalnızca hatip geri kalanı imam ve 
hatip görevidir.) 20 (3,14,16,18,21,24,26,28,34,35,36,37,39,40,46,47,48,49,50,51), Nısf (1/2) hisse hitabet
  1 (32),                                              İmamet (1 adedi yalnızca imam geri kalanı imam ve hatip 
görevidir.) 11 (3,21,24,26,28,37,39,41,46,48,50),müezzin 2 (22,44), nısf (1/2) hisse imamet 1 (32), nazır 3 
(29,30,38), sermahfil 1 (54),vakıf mütevellisi 1 (53), zaviyedar 5 (1,7,8,12,20)  kez olarak görevlendirilmişlerdir.  

Görevlendirmelerde daha çok imam, hatip ve cüzhan olarak atandığı görülmektedir.  Görevlilerin ücret 
dökümleri ise yarım akçe ile 5 akçe arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca yıllık veya karşılıksız olan 
ücretler de mevcuttur. Görevlilerin ücretlendirilmeleri ise, günlüğü 1, 2 akçe ve hasbi (karşılıksız) şeklinde 
ağırlıktadır. Bunlardan da en çok cami görevlendirilmelerine bütçe ayrılmıştır. Cami mütevellisi 1, cüzhan 1, 
devr-han 1, müezzin 2, hitabet 1, imamlarda günde 1, 2, 3, yıllık 600 akçe ama en çokta karşılıksız olduğu 
görülmektedir. Bu görevlerin, çocuklara veya kardeşlere bırakıldığı anlaşılmaktadır. Doğal olarak görevin 
devredildiği kişinin bu görevi yapıp yapmadığına bakılmamıştır. Kimi zaman da az bir ücretlendirme ile bu 
görevin iyi yapılmadığı düşünülmektedir.  

Sonuç  

Hurufat kayıtlarına göre 19. yüzyılda Kemah kazasında 19 cami, 1 mescid, 3 tekke-zaviye bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bu yapılardan dört tane cami günümüze gelebilmiştir. Camiler de arşiv ve saha çalışması ile 
yerinde incelenerek tarihlemesi ve mimari tanımlaması yapılmıştır. Bu yapıların da 19.yy. sonuna kadar ayakta 
oldukları bilinmektedir. Bu yapıların faaliyet sürdürdüğü dönemlerde kazanın sosyal, kültürel yapısına katkıda 
bulundukları söylenebilir. Defterlerden anlaşıldığı üzere bu yapılara atanan görevlilerin devlet tarafından 
kontrolü sağlanmış, ölüm vs. gibi durumlarda görev aksamaması için yeniden görevlendirme yapılmıştır. 
Günümüze ulaşamayan yapıların yeterince sağlam olmadığı ve gelirlerinin de yetersizliğinden bakımının 
yapılamadığı düşünülmektedir.   
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552 Numaralı Defter  

Kazâ-i Kemâh 

Varak No: 87 

Sayfa No: 333 

 

1. Kemâh Kazâsı’nda Dedek nâm karyede Şeyh Şerâfeddin Zâviyesi’nin yevmî iki akça ile zâviyedarı ve 
zâviyedar olan nısf mâlikâne şart olmağla ber-mûceb şart-ı vâkıf evlâdiyyet ve meşrûtiyyet oldukda 
mutasarrıf olan es-Seyyid Zeynel Abidin bin Ahmed’in yeddinde olan berât zâyiʻ olmağla kaydı mûcibince 
inâyet buyuruldu. Şehr-i Receb sene H.1214/M.1799-1800 

2. Kemâh Kazâsı’na tâbiʻ Dedek nâm karyede Şeyh Şerâfeddin Câmiʻ-i Şerîf Evkâfı’nın bir akça ile evlâdiyyet 
ve meşrûtiyyet üzere mütevellisi olan es-Seyyid Ali ferâğından karındaşı es-Seyyid Zeynel Abidin zîde-
kadrehû vâkiʻ es-Seyyid Receb’e tevcîh buyuruldu. Şehr-i Şaban-ı Şerîf sene H.1214/M.1799-1800 

3. Kemâh Kazâsı’na tâbiʻ Avsurgun? nâm karyede Murad Paşa binâsı câmiʻde senevî altıyüz akça vazife ile 
imâm ve hatib ve muvaffak olan İshak İshak veled-i Mehmed fevt mahlûlünden deyü hasbeten el-Hacc 
Ebubekir’e naibi Hâfız Abdurrahman arzıyla tevcîh buyuruldu. Şehr-i Şevvâl sene H.1214/M.1799-1800 

4. Kemâh Kazâsı’nda Gülâbi Bey Câmiʻinde yevmî bir akça ile cüz-hân olan Hâfız Mehmed bilâ-veled fevt 
mahlûlünden Mehmed ve Mustafa ibn-i Abdullah nâm karındaşlar ber-vech-i iştirâk merkûma bâ-arzuhâl 
tevcîh buyuruldu. Şehr-i Şabanü’l-muazzam sene H.1215/M.1800-01 

5. Kemâh Kazâsı’nda Gülâbi Bey Câmiʻinde yevmî bir akça ile cüz-hân ve devr-hân olan el-Hacc Ebubekir 
bilâ-veled fevt mahlûlünden diğer Ebubekir bin Abdullah bâ-arzuhâl tevcîh buyuruldu. Şehr-i Şabanü’l-
muazzam sene H.1215/M.1800-01 

6. Kemâh’da Gülâbi Bey Câmiʻinde yevmî bir akça ile cüz-hân olan Hâfız Mahmud bilâ-veled fevt mahlûlünden 
Hüseyin bin el-Hacc Abdullah’a bâ-arzuhâl tevcîh buyuruldu. Şehr-i Şabanü’l-muazzam sene 
H.1215/M.1800-01 

 
 

553 Numaralı Defter 

Kazâ-i Kemâh 

Varak No: 64 

Sayfa No: 176 

 

7. Kemâh Kazâsı’nda Muhammediye Zâviyesi’nin bir buçuk ile evlâdiyyet ve meşrûtiyyet ve evlâdiyyet üzere 
zâviyedârlığına mutasarrıf olan Halil fevt mahsûlünden oğlunun oğlu Seyyid Ebubekir bin Ömer’e bâ-arzuhâl 
tevcîh buyuruldu. Yevm-i 3 Şehr-i Receb sene H.1217/M.1802-03 

8. Kemâh Kazâsı’nda vâkiʻ Muhammediye Zâviyesi’nin yevmî bir buçuk akça ile evlâdiyyet ve meşrûtiyyet 
üzere zâviyedârı olan Halil fevt oldukda ve evlâd-ı vâkıfdan müteveffanın Emmizâdeleri eş-Şeyh Ömer ve eş-
Şeyh Hâfız İbrahim an-evlâd-ı vâkıf mevcûdlar olub ve bu ciheti içün yedlerine virilen mühür mutâbık kazâ-i 
mezbûrda bir kıtʻa iʻlâm ahz birle Âsitâne’ye geldiklerinde zâviyedârlık-ı mezkûre-i müteveffânın bilâ-veled 
mahlûlünden ecânibden Ebubekir nâm kimesne ber-takrîb hilâf-ı inhâ ve mugayir şart-ı vâkıf kendi üzerine 
tevcîh ve berât itdirüb merkûmâna gadr ve nân paralarından devr ve mehcûr itmekle zâviyedârlık-ı mezkûre 
müteveffâ emmileri mahlûlünden ve hilâf-ı şurût ber-takrîb berât itdirüb Ebubekir’in vakfından ber-mûceb-i şart-
ı vâkıf merkûmâna iştirâken tevcîh yedlerine berât-ı âlîşân virilmek bâbında istidʻâ-yı inâyet itmeğin sâdır olan 
fermân-ı âlîşâna imtisâlen Kemâh’da Muhammediye Zâviyesi’nin yevmî bir buçuk akça ile ber-vech-i meşrûta 
zâviyedârı olan Şeyh Halil bilâ-veled fevt oldukda evlâd-ı vâkıfdan Emmizâdeleri Şeyh Ömer ve Şeyh Hâfız 
İbrahim mevcûd iken ecânibden Ebubekir nâm kimesne ber-takrîb berât itdirüb merkûmâna gadr itmekle 
refʻinden ve emmileri mahlûlünden kendülere tevcîh ricasına inâyet taleb itmeğin ve mührü mutabık kazâ-i 
mezbûr nâibi el-Hacc Mehmed Efendi’nin arzını ibrâz ider der-kâre nazar oldukda ber-vech-i meşrûta 
zâviyedâr olan Şeyh Halil mahlûlünden oğlunun oğlu Ebubekir’e iş bu sene-i mübâreke Receb’inde tevcîh 
olunduğu müstebân olub el-hâletü-hâzihi kazâ-i mezbûr ahalisinden Âsitâne’de musâfirân sâkinler erbâb-ı 
vukûf-ı ve muvâkıfü’l-hüküm kimesnelerde hakik-i hâl suʼâl olundukda zâviyedârlık-ı mezbûre ber-vech-i 
meşrûta mutasarrıf olan Şeyh Halil bilâ-velet fevt sâhib-i arzuhâl evlâd-ı zükûr olduğunu ve mezbûr Seyyid 
Ebubekir müteveffanın kızı Hatice’nin oğlu olub sâhib-i arzuhâl merkûmların dereceleri akdem ve her vechle 
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zâviyedârlığa ehakk olduklarını Seyyid Hâfız Abdurrahman bin el-Hacc Abdullah ve Hâfız Yusuf bin Ahmed ve 
Osman bin Mehmed ve Mustafa bin Mahmud ve Bostanî Ömer bin Halil ve Bostanî Abdullah bin Ahmed ve 
Ahmed bin Mehmed ve Mehmed bin Hüseyin ve Ebubekir bin Halil nâm kimesneler alâ-târikü’ş-şehâde haber 
vermeleriyle bu sûretde zâviyedârlık-ı mezkûre müteveffâ-yı merkûmun mahlûlünden ve mezbûr Seyyid 
Ebubekir’in refʻinden merkûmân Şeyh Ömer ve Şeyh Hâfız İbrahim ibn-i el-Hacc Mehmed’e tevcîhi husûsu 
irâde-i aliyyelerine menût eyledüğünü bi’l-fiʻil Anadolu Kadıaskeri Ömer İzzet Efendi Hazretleri iʻlâm itmeleriyle 
iʻlâmı mûcibince refʻinden tevcîh olunmak deyü 26 Şevval sene 1317 günü tarihiyle müverrah ve musahhah 
fermân-ı âlî sâdır olmağla sâdır olan fermân-ı âlî mûcibince fermâna tevcîh buyuruldu. Yevm-i 28 Şehr-i Şevval 
sene H.1217/M.1802-03 

9. Kemâh Kazâsı’nda Gülâbi Bey Câmiʻinde bir akça ile cüz-hân olan Mustafa bin Hacı Mehmed ferâğından 
Mehmed ve Mustafa ibn-i Abdullah nâm karındaşlar vakf-ı mezkûr mütevellisi Mehmed arzıyla tevcîh 
buyuruldu. Yevm-i Şehr-i Zilhiccetü’ş-şerîfe sene H.1217/M.1802-03 

10. Kemâh Kasabası’nda vâkiʻ Gülâbi Bey Câmiʻinde yevmî bir akça ile cüz-hân olan Mehmed ve Mustafa ibn-
i Abdullah nâm karındaşlar ferağlarından Ebubekir bin Halil’e ferâğları vâkiʻ ise merkûm bi’z-zât tevcîh 
buyuruldu. Şehr-i Saferü’l-hayr sene H.1218/M.1803-04 

11. Kemâh Kasabası’nda Gülâbi Bey Câmiʻinde yevmî bir akça ile cüz-hân olan Ebubekir bin Halil ferâğından 
karındaşı Mustafa’ya ferâğı vâkiʻ ise bâ-berât-ı atîk merkûm Mustafa bin Halil’e tevcîh buyuruldu. Yevm-i 7 
Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene H.1218/M.1803-04 

12.  Kemâh Kazâsı’nda Melik Mengücek Gazi Tekkesi’nde zâviyedârı olan diğer Mehmed fevt mahlûlünden 
oğlunun oğlu Mustafa bin Mehmed’e bâ-arzuhâl tevcîh buyuruldu. Yevm-i 24 Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 
H.1218/M.1803-04 

13. Kemâh Kasabası’nda esnâf taʼifesinin Ahi Babası olan Mehmed bin Ebubekir ferâğından Emmizâdesi 
Ebubekir bin (silik) ferâğı vâkiʻ ise merkûme Ebubekir bin Ahmed’e tevcîh buyuruldu. Yevm-i gurre-i Şehr-i 
Rebiʻü’l-evvel sene H.1219/M.1804-05 

14. Kemâh Kalʻası’nda el-Hacc İlyas Câmiʻ-i Şerîfi’nde iki akça vazife ile hatib olan Yusuf bin Ahmed bilâ-veled 
fevt mahlûlünden es-Seyyid Ahmed’e nâibi el-Hacc Mehmed arzıyla tevcîh buyuruldu. Yevm-i 19 Şehr-i 
Zilhicce sene H.1219/M.1804-05 

15. Kemâh’da Gülâbi Bey Câmiʻi Evkâfı’ndan almak üzere yevmî bir akça ile câbisi olan Seyyid Mehmed bin 
Ali fevt mahlûlünden Çelebioğlu Seyyid Ahmed bin Seyyid Mehmed’e vakf-ı mezbûrun mütevellisi Mehmed 
arzıyla tevcîh buyuruldu. Yevm-i 9 Şehr-i Şaban sene H.1220./M.1805-06 

 

554 Numaralı Defter  

Kazâ-i Kemâh 

Varak No: 59 

Sayfa No: 153 

Kazâ-i Kemâh 

Fî-zemen İmâm-ı evvel Hazret-i Şehriyâr-ı kâmil Hâfız Ahmed Efendi Hazretleri’nin tevcihi. 

16. Kemâh Kazâsı’na tâbi‘ Erguvan Karyesinde Hacı Mahmud binâ eylediği Câmii-i şerîf’de ber-vech-i hasbî 
hatib olan Süleyman fevt mahlûlünden sulbî oğlu es-Seyyid İbrahim’e inâyet buyuruldu. Şehr-i Zilhicce sene 
1223 -1808-09 
 
17. Kemâh’da Gülâbi Bey Vakfı’ndan almak üzere bir akça ile cüz’-hân olan sâhib-i evveli Mustafa bin el-Hac 
Mehmed bi’l-fiil berât-ı şerîfle karındaşı Hâfız Ahmed bin Hacı Mehmed’in kasr-ı yedinden mutasarrıf olub 
hidmet-i lâzimesinde bir türlü kusûru olmayub taraf-ı aherden dahl ve taarruz olmamak iktizâ etmez iken 
Kemâh ve Yuda (…) ber-takrîb yedinden berâtını ahz idüb vâkıfın mütevellisinin dahi arz inâyeti olmakdan nâşi 
kasr-ı yedinden ve Yuda imamı Mehmed ve karındaşı Mustafa ebna Abdullah üzerlerine tevcihi içün arz virüb 
hilâf-ı inhâ üzerlerine tevcîh ve berât etdi (silik) merkûm gadr-ı küllî ve ferâğı gayrı vâki‘ olduğundan hilâf-ı inhâ 
berât etdiren Mehmed ve Mustafa (silik) ref‘lerinden kemâ-kân kendüye tevcîh-i vâkıf ve yedine müceddeden 
berât-ı şerîf-i inâyetim verilmek bâbında istid‘â inâyet etmeğin merkûmun ferâğı gayrı vâki‘olduğu es-Seyyid 
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İbrahim Efendi ve Hâfız Ahmed nâm kimesne ihtiyâr etmeleriyle merkûm ibkâ buyuruldu.  Yevm-i 28 Şehr-i 
Zilhicce sene H. 1223/M. 1808-09 
 
18. Kemâh Kazâsı’na tâbi‘ Tan Karyesinde ashâb-ı hayrâtın binâsı câmiinde yevmi bir akça ile hatîb olan 
Ebubekir fevt mahlûlünden sulbî oğlu İsmail bin Ebubekir’e Nâibi el-Hac Mehmed arzıyla tevcîh buyuruldu. 
Yevm-i 26 şehr-i Zilhicce sene 12231808-09 
 
19. Kemâh’da Gülâbi Bey Vakfı’ndan almak üzere bu bir akça vazîfe ile cüz’-hân olan Mustafa bin el-Hac 
Mehmed fevt mahlûlünden sulbî oğlu Hüseyin bin Mustafa’ya bâ-berât tevcîh buyuruldu.  şehr-i Zilhicce sene 
H. 1223/M. 1808-09 
 
20. Kemâh’da Melik Mengücek Gazi Tekyesi’nin ber-mûceb şart-ı vâkıf zâviyedârlığına mutasarrıf olan 
Mustafa bin Mehmed bi’l-fiil berât-ı şerîfle Mehmed mahlûlünden mutasarrıf olub bilâ-hakk yedinde olan berâtı 
zâyi‘ olmağla kaydı mûcibince zâiyi‘inden merkûma bâ-arzuhâl vâki‘ ise inâyet buyuruldu. Yevm-i 11 şehr-i 
Ramazan sene H.1225/M.1810-11 
 
21. Kemâh’da Büklüm mevâzi‘de Ali bin Mehmed Ağa bâ-izn-i hümâyûn müceddeden binâ eylediği câmiine 
imâm ve hatîb nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağla ber-vech-i hasbî Mehmed bin Ali’ye Nâibi el-
Hac Mehmed razile tevcîh buyuruldu. Yevm-i 11 şehr-i Ramazan sene H.1225/M.1810-11 
 
22. Kemâh’da Gülâbi Bey Câmii’nde yevmi iki akça ile mü’ezzin olan İbrahim bin Yusuf fevt mahlûlünden sulbi 
oğlu Hasan bin İbrahim bi’l-fiil vakf-ı mezbûrun mütevellîsi Mehmed arzile tevcîh buyuruldu.  Yevm-i 7 şehr-i 
Receb sene H.1226/M.1811-12 
 
23. Kemâh’da şehrikıran üzerinde merhûm ve mağfirun-leh Sultan Selim Han hazretlerinin binâ eyledikleri 
cisrin bâ-muayyene mütevellîsi olan Hasan bin Ömer fevt mahlûlünden sulbî oğlu Ömer bin Hasan’a Nâibi 
Hacı Mehmed arzile tevcîh buyuruldu. Yevm-i 8 şehr-i Şaban sene H.1226/M. 1811-12 
 
24. Kemâh’da Büklüm nâm mevzi‘de Ali bin Mehmed Ağa binâsı câmii’nde ber-vech-i hasbî imâm ve hatîb 
olan Mehmed bin (silik) bilâ-veled fevt mahlûlünden Ali’ye Nâibi el-Hac Mehmed arzile bi-tevcîh buyuruldu. 
Yevm-i 13 şehr-i Şaban sene H.1226/M.1811-12 
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Fî-zemen-i Mekkî Efendizâde Mustafa Kasım Efendi Hazretleri’nin Şehr-i Cemâziye’l-ahir sene 
H.1227/M.1812-13 

25. Kemâh Kazâsı’nda Gülâbi Bey Vakfı’ndan almak üzere yevmî bir akça ile cüz-hân olan Hüseyin bin 
Mustafa bilâ-veled fevt mahlûlünden karındaşı Mehmed bin Mustafa bâ-arzuhâl bilâ-veled fevti vâkiʻ ise tevcîh 
buyuruldu. Yevmî 21 Şehr-i Recebü’l-ferd sene H.1227/M.1812-13 

26. Kemâh Kazâsı’na tâbiʻ Hudu nâm karyede el-Hacc Ramazan binâsı câmiʻde yevmî iki akça ile imâm ve 
hatib olan Ebubekir ve Abdullah ibn-i Yusuf nâm karındaşlar mutasarrıflar iken mezbûr Ebubekir fevt 
mahlûlünden hissesi sulbî oğlu Hüseyin’e yedinde olan babası berâtı mûcibince istidʻâ-yı inâyet itmeğle 
merhûm Hüseyin’e tevcîh buyuruldu. Yevm-i Şehr-i 25Zilkaade sene H.1228/M.1813-14 

27.  Kemâh Kazâsı’nda merhûm Gülâbi Bey Vakfı’ndan almak üzere bir akça ile cüz-hân olan Mehmed bin 
Mustafa bilâ-veled fevt mahlûlünden Mustafa bin Abdullah kendüye tevcîh olunmak bâbında istidʻâ-yı inâyet 
itmeğin bilâ-veled fevti vâkiʻ ise tevcîh olunmak deyü bin iki yüz yirmi dokuz senesi Muharremi gurresinden 
sâdır olan fermân-ı âlî mûcibince merkûm Mustafa bin Abdullah’a tevcîh buyuruldu. Yevm-i 6 Şehr-i 
Muharremü’l-haram sene H.1229/M.1814-15 



Naldan                                                                                                                            İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 

 

92 
 

28. Kemâh’da Büklüm nâm mevziʻde Ali bin Mehmed Ağa binâsı câmiʻde ber-vech-i hasbî imâm ve hatib olan 
Ali bilâ-veled fevt mahlûlünden Mustafa’ya yedinde olan atîk berâtın mûcibince nâibi Ebubekir arzıyla tevcîh 
buyuruldu. Yevmi 13 Şehr-i Muharremü’l-haram sene H.1229/M.1814-15 

29. Kemâh’da Gülâbi Bey Câmiʻ Vakfı’nın bir akça ile nazırı olan Mehmed bin Mustafa bilâ-veled fevt 
mahlûlünden İbrahim bin Hüseyin’e bi’l-fiʻil vakf-ı mezbûrun mütevellisi Mehmed arzıyla tevcîh buyuruldu. 
Yevm-i 14 Muharremü’l-haram sene H. 1229/M.1814-15 

Fî zemen-i Hazret-i Mehmed Emin Efendi Hazretlerinin tevcîhâtları 

30.  Kemâh’da Gülâbi Bey Câmiʻ Vakfı’nın yevmî bir akça ile nazırı olan İbrahim bin Hüseyin nâm kimesne 
eşkıya zümresinden olub vakf-ı mezbûrun harabına bâdî ve bâʻis olacağını mahallinde meclis-i şerʻde ehl-i 
mürtezika haber virmeleriye nezâret-i mezkûre refʻinden müteveffânın Emmisi Ahmed bin Mehmed’e nâibi 
Ebubekir arzıyla tevcîh buyuruldu. Yevm-i 11 Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene H.1229/M.1814-15 

31. Kemâh’da Gülâbi Bey Câmiʻde yevmî bir akça ile cüz-hân olan Ahmed ferâğından oğlu Abdullah bin 
Ahmed’e fâriğ-i mezbûr babası berâtı mûcebince tevcîh buyuruldu. Yevm-i 11 Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 
H.1229/M.1814-15 

32. Kemâh Kazâsı’na tâbiʻ Hudu nâm karyede el-Hacc Ramazan binâsı câmiʻde bir akça ile nısf hisse imâmet 
nısf hisse hitâbet cihetlerine mutasarrıf olan Abdullah fevt mahlûlünden sulbî oğlu Yusuf bin Abdullah babası 
atîk berâtın mûcibince istidʻâ-yı inâyet itmeğin merkûma tevcîh buyuruldu. Yevm-i 29 Şehr-i Cemâziye’l-evvel 
sene H.1229/M.1814-15 

33. Kemâh’da Gülâbi Bey Câmiʻinde yevmî bir buçuk akça ile ferraş ve cüz-hân olan Seyyid Ahmed bin 
Hüseyin yedinde olan berâtın virüb fâriğa olmağla ferâğından diğer Seyyid Ahmed bin Mehmed’e bi’l-fiʻil vakf-
ı mezbûr mütevellisi Mehmed arzıyla tevcîh buyuruldu. Yevm-i 15 Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 
H.1229/M.1814-15 

34. Kemâh’da kazâsı derûnunda Nâmaz-gâh nâm mahalde Seyyid Abdullah bin İbrahim Ağa minber vazʻ 
eylediği câmiʻde ber-vech-i hasbî hatib olan Mustafa bin Abdullah bilâ-veled fevt olub mahlûlünden Mehmed 
bin Abdullah nâibi Ebubekir arzıyla tevcîh buyuruldu. Yevm-i 16 Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene H.1260/M.1844-
45 

35. Kemâh Kazâsı’na tâbiʻ Şötke/Şötge? Karyesinde ahâli-i karye bâ-izn-i hümâyûn binâsı câmiʻde ber-vech-i 
hasbî hatib olan Mehmed bin Osman’a fevt mahlûlünden sulbî oğlu Süleyman bin Mehmed’e babası berâtı 
mûcibince bâ-arzuhâl tevcîh buyuruldu. Yevm-i 16 Şehr-i Zilhicce sene H.1230/M.1814-15 

36. Kemâh Kazâsı’na tâbiʻ Büklüm karyede kuzâtdan Kemal Emir oğlu el-Hacc Hüseyin bâ-izn-i hümâyûn 
müceddeden binâ ve minber vazʻ eylediği câmiʻde hatib nasb ve taʻyîn olunmak lâzım olmağla bânî-i mezbûrun 
oğlu Seyyid Mehmed’e nâibi Seyyid Ebubekir arzıyla tevcîh buyuruldu. Yevm-i 21 Şehr-i Şaban sene 
H.1231/M.1815-16 

37. Kemâh Kazâsı’na tâbiʻ Urfat karyesinde câmiʻde ber-vech-i hasbî hatib ve vazife-i muʻayyene ile imâm olan 
Seyyid Ahmed bin Seyyid Mehmed fevt mahlûlünden oğlu Seyyid Mustafa’ya bâ-berât ve arzuhâl tevcîh 
buyuruldu. Yevm-i 26 Şehr-i Şevval sene H.1231/M.1815-16 

38. Kemâh Kazâsı’nda Gülâbi Bey Câmiʻi Vakfı’nın yevmî bir akça vazife ile nazırı olan sâhib-i evveli İbrahim 
bin Hüseyin bi’l-fiʻil berât-ı şerîfe mutasarrıf ve hizmet-i lâzimenin mukim ve her vechle emîn ve cümle ehl-i 
mürtezika kendünden hoşnud ve razılar iken yine kazâ-i mezbûrda Ahmed bin Mehmed nâm kimesne mültezim 
taʼifesinden ve mürûr-ı makulesinde olub vakf-ı mezbûra hıyâneti olmağla deyü kazâ-i mezbûr naibinden hilâf-
ı inhâ bir neferiyle ahz eylediği arz-ı nezâret-i mezkûreyi merkûmun üzerinde refʻ itdirüb kendüye tevcîh ve 
berât itdirmekle sâhib-i evveli merkûm İbrahim gadr-i külli olduğunu ehl-i mürtezika mahalinde huzûr-ı şerʻe 
ihbâr itmeleriyle nezâret-i mezkûre mezbûr Ahmed’in refʻinden sâhib-i evveli merkûma kemâ-kân ibkâ bâbında 
bi’l-fiʻil vafk-ı mezbûrun mütevellisi Mehmed ve kazâ-i mezbûr nâibi Seyyid Ebubekir başka başka arz 
itmeleriyle sadr olan fermân-ı âlîlerine imtisâlen iş bu arz-ı der-kâra nazar olundukda Anadolu’da Kemâh 
Kazâsı’nda Gülâbi Bey Câmiʻ-i Vakfı’nın yevmî bir akça ile nezâret ciheti İbrahim bin Hüseyin refʻinden Kemâh 
nâibi arzıyla Ahmed bin Mehmed’e tevcîh olunub halen üzerinde olduğu iş bu der-kârında ve merkûm Ahmed 
bin Mehmed mültezim tâʼifesinden ve mürûr-ı makulesinde olub vakf-ı merkûma hıyâneti olmağla cihet-i 
merkûm üzerinde refʻ olunub mukaddemâ üzerinden refʻ olunan merkûm İbrahim hizmet-i mezkûresine mukim 
ve her vechle ehl-i mürtezika kendüden hoşnud olduklarından mağdûr ve sâhib-i evvel olmağla cihet-i merkûm 
merkûm Ahmed’in üzerinden refʻ ve sâhib-i evvel merkûm İbrahim’e tevcîh buyurulmasını vakf-ı mezbûrun 
mütevellisi arzından ve arz-ı merkûme tâlik olunan Kemâh naibi Seyyid Ebubekir Efendi kulları mührü mutâbık 
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bir kıtʻa iʻlâmı mefhûmlarından müstebân olmağla cihet-i mezkûra ber-mantuk-ı arz û iʻlâm merkûm Ahmed’in 
üzerinden refʻ ve sâhib-i evvel merkûm İbrahim tevcîh buyurulmak husûsu istiyâb olunduğu faziletlü semâhatlü 
bi’l-fiʻil Anadolu Kadıaskeri mevlânâ Sıdkızâde Ahmed Reşid Efendi Hazretleri iʻlâm itmeleriyle iʻlâmı mûcibince 
refʻ ile merkûm İbrahim’e tevcîh olmağla kayd-ı fî 24 Şevval sene 1231 tarihiyle müverrah ve musahhah 
fermân-ı âlî-i sadr olunmağla sadr olan fermân-ı âlî mûcibince sâhib-i evvel merkûm İbrahim ibkâ buyuruldu. 
Yevm-i 25 Şehr-i Şevval sene H.1231/M.1815-16 

39. Kemâh Kazâsı’na tâbiʻ Marik karyesinde Seyyid Abdullah binâsı câmiʻde yevmî üç akça ile imâm ve iki 
akça ile hatib olan Seyyid Abdullah bin İbrahim’in berâtı zayiʻ olmağla zayiʻden bâ-arzuhâl inâyet buyuruldu. 
Yevm-i 22 Şehr-i Receb sene (silik).  
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40. Kemâh Kazâsı’nda Posti Karyesi’nde Molla Mehmed binâsı câmiʻde bâ-muʻayyene hatib olan Hasan bin 
Mehmed Tahir fevt mahlûlünden karye-i mezbûre sakinlerinden İsmail bin Ali’ye nâibi Halil arzıyla merkûma 
tevcîh buyuruldu. Yevm-i 29 Şehr-i Saferü’l-hayr sene H.1234/M.1818-19 

41. Kemâh’da Sultan Melik Mengücek Gazi Zâviyesi’nin yevmî iki akça ile imâm ve yevmî dört akça ile ferraş 
olan Ebubekir ve Süleyman ibn-i Mehmed nâm karındaşlar iştirâken mutasarrıflarıyla mezbûr Süleyman bilâ-
veled fevt mahlûlünden hissesi Seyyid İsmail bin Ebubekir’e nâibi Süleyman arzıyla merkûma tevcîh buyuruldu. 
Yevm-i 13 Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene H.1235/M. 1819-20 

42. Kemâh Kazâsı’nda Seyyid Kavameddin bir mikdâr mezraʻa ve emlâk ve bağ ve bağçe bâ-hatt-ı hümâyûn 
temlik olunub baʻde baʻzısının öşrünü ve baʻzen mezraʻaların öşrünü ve tarlalarını evlâdına ve evlâdına batnen 
baʻde batnin ve neslen baʻde neslin vakf-ı sahih ile vakf ve habs idüb ber-mûceb-i şart-ı vâkıf evlâdiyyet ve 
meşrûtiyyet üzere bâ-berât-ı âlî mutasarrıflar olan Mehmed ve Ömer ibn-i Osman nâm karındaşlar ber-vech-i 
iştirâk mutasarrıflar iken mezbûr Mehmed bilâ-veled fevt mahlûlünden karındaşı müştereki ve nısf-ı aherine 
mutasarrıf-ı mezbûr Mehmed bin Osman nâibi Seyyid Süleyman arzıyla merkûma tevcîh buyuruldu. Yevm-i 
19 Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene H.1235/M.1819-20 

43. Kemâh Kazâsı’nda Nehr-i Fırat üzerinde Sultan Selim Han binâsı cisrin bâ-muʻayyene ile mütevellisi olan 
Mehmed babası Hasan mahlûlünden mutasarrıf olub yedinde olan berât zâyiʻ olmağla bâ-arzuhâl merkûma 
inâyet buyuruldu. Yevm-i (silik) Şehr-i Receb sene H.1225/M.1810-11 

44. Sultan-ı Melik Mengücek Gazi Zâviyesi’nin yevmî iki akça ile müʻezzin ve yevmî bir akça ile cüz-hân olan 
Ahmed ve Mustafa nâm karındaşlar ber-vech-i iştirâk mutasarrıflar iken mezbûr Mustafa fevt mahlûlünden oğlu 
Mehmed’in nâibi Seyyid Süleyman arzıyla merkûma tevcîh buyuruldu. Yevm-i 15 Şehr-i Ramazan sene 
H.1235/M.1819-20 

45. Kemâh’da Nehr-i Fırat üzerinde merhûm Sultan Selim Hân Hazretleri’nin binâsı cisrin bâ-muʻayyene ile 
mütevellisi olan Mehmed bin Hasan ferâğından kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Hasan bin İbrahim’e nâibi 
Süleyman arz itmeğin arzı mûcibince tevcîh olunmak deyü fî 15 Şevval sene 1235 günü tarihiyle müverrah ve 
musahhah fermân-ı âlî mûcibince merkûma tevcîh buyuruldu. Yevm-i 17 Şehr-i Şevval sene H.1235/M.1819-
20 

46. Kemâh Kazâsı’nda Hamedka karyesinde el-Hacc Mustafa bin Murtaza Câmiʻinde yevmî beş akça ile imâm 
ve yevmî beş akça ile hatib ve yevmî iki akça ile müʻezzin ve yevmî iki akça ile muʻallim-i sıbyân olan el-Hacc 
Hasan bin Salih bilâ-veled fevt mahlûlünden cümlenin muhtârı İsmail bin Hüseyin’e nâibi Seyyid Süleyman 
arzıyla merkûm İsmail’e tevcîh buyuruldu. Yevm-i 24 Şehr-i Şevval sene H.1235/M.1819-20 

47. Kemâh Kazâsı’nda Tezkib karyesinde Şeyh Yusuf binâsı Câmiʻinin hitâbeti Seyyid Yusuf bin Seyyid 
Mehmed’e nâibi Seyyid Şeyh Süleyman baʻde’l-arz kimesne üzerinde olduğu aklâmdan baʻde’d-der-kenâr 
mûcibince merkûm Seyyid Yusuf’a tevcîh buyuruldu. Yevm-i 5 Şehr-i Rebiʻü’l-evvel sene H.1236/M.1820-21 
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48. Kemâh Kazâsı’nda (Kargi yada Mürüdge)4 karyesinde ahâli-i karye binâsı câmiʻnin imâmet ve hitâbeti ber-
vech-i hasbî Mehmed bin Ömer’e nâibi Süleyman baʻde’l-arz kimesne üzerinde olduğu aklâmdan baʻde’d-der-
kenâr mûcibince merkûm Mehmed’e tevcîh buyuruldu. Yevm-i 5 Şehr-i Rebiʻü’l-evvel sene H.1236/M.1820-21 
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49. Kemâh Kazâsı’na tâbi‘ Tan Karyesinde ashâb-ı hayrâtların binâsı câmiide yevmi bir akça ile hatîb olan 
İsmail bin Ebubekir fevt mahlûlünden sulbî oğlu Veliüddin bin İsmail’e yedinde olan müteveffâ babası atîk 
berâtı mûcibince oğlu olduğu vâki‘ ise şartıyla merkûma tevcîh buyuruldu. Yevm-i 28 şehr-i Zilkaade sene 
H.1240/M.1824-25 
 
50. Kemâh Kazâsı’nda Şeyhi Karyesinde Ahmed binâsı câmii-i şerîf’de bâ-mu‘ayyene ile imâm ve hatîb olan 
Hasan bin Ahmed fevt mahlûlünden oğlu Ahmed’e babası berâtı mûcibince Nâibi Mustafa arzile merkûma 
tevcîh buyuruldu. Yevm-i 22 şehr-i Muharrem sene H.1241/M.1825-26 
 
51. Kemâh Kazâsı’nda Erguvan Karyesinde Hacı Mahmud binâsı Câmii’de ber-vech-i hasbî hatîb olan Seyyid 
İbrahim bin Musa bilâ-veled fevt mahlûlünden Seyyid Halil bin Süleyman’a Nâibi Mustafa arzile merkûma 
tevcîh buyuruldu.   Yevm-i 11 şehr-i Saferü’l-hayr sene H.1241/M.1825-26 
 
52. Kemâh Kazâsı’nda Sultan Melik Mengücek Gazi Zâviyesi’nin yevmi bir akça ile nısf hisse mü’ezzin ve 
yevmi nîm akça ile nısf hisse cüz’-hân yevmi bir akça ile nısf hisse cibâyet cihetlerine mutasarrıf olan Ahmed 
bin Mahmud fevt mahlûlünden oğlu Seyyid İbrahim’e Nâibi Seyyid Ebubekir arz etmeğin kaydı mûcibince 
merkûma tevcîh buyuruldu. Yevm-i 3 şehr-i Cemâziyelahir sene H.1241/M.1825-26 
 
53. Kemâh Kazâsı’nda Sultan Melik Gazi Zâviyesi Vakfı’nın evlâdiyyet ve meşrûtiyyet üzere yevmi iki akça 
vazife ile mütevellîsi olan Ahmed bin Mahmud fevt mahlûlünden yine evlâd-ı vâkıfdan müteveffâ-yı mezbûrun 
sulbî oğlu Seyyid İbrahim’e kazâ-i mezbûr Nâibi Seyyid Abdurrahman arzile ber-vech-i meşrûta merkûma 
tevcîh buyuruldu.  Yevm-i 3 şehr-i Rebîülahir sene H.1243/M.1827-28 
 
54. Kemâh’da Gülâbi Bey Câmii’de yevmi bir akça vazîfe ile sermahfil olan Mehmed Said bin el-Hac Hüseyin 
fevt mahlûlünden sulbî oğlu Mehmed Emin bin Mehmed Said’e bi’l-fiil vakf-ı mezbûrun mütevellîsi Hâfız 
Mehmed zîde-kadruhu arzile merkûma tevcîh buyuruldu. Yevm-i 4 şehr-i Cemâziyelahir sene H.1243/M.1827-
28 
 
55. Kemâh Kazâsı’nda Gülâbi Bey Câmii-i şerîfi Evkâfı’ndan almak üzere yevmi bir akça ile câbisi olan Seyyid 
Ahmed bin Seyyid Mehmed fevt mahlûlünden oğlu Seyyid Ali’ye mütevellîsi Hâfız Mehmed arzile merkûma 
tevcîh buyuruldu. Yevm-i 21 şehr-i Cemâziyelahir seneH. 1243/M.1827-28 
 
56. Kemâh Kazâsı’nda Gülâbi Bey binâsı Câmii’de yevmi bir akça cüz’-hân olan Seyyid Ahmed bin Ali fevt 
mahlûlünden oğlu Seyyid Ali’ye vakf-ı mezbûrun mütevellîsi Hâfız Mehmed arzile merkûma tevcîh buyuruldu. 
Yevm-i 27 şehr-i Recebü’l-ferd sene H.1244/M.1828-29 
 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Bu karyenin ismi yazılırken baş kısmında mürekkep dağılması olmuş. Diğer harfleri esas alarak yaptığım araştırmaya göre bu iki 
karyeden birisinin olabileceğini düşünüyorum.  
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57. Kemâh’da Sultan Vakfı’nın Mengücek Gazi Zâviyesi’nde iki akça ile üç ve dört akça ile ferrâş olan Hasan 
veled-i Ebubekir bilâ-veled fevt mahlûlünden Ebubekir ve Süleyman ibna Mehmed Nâibi Hâfız Abdurrahman 
arzile tevcîh. yevm-i 3 şehr-i Rebiü’l-ahir sene H.1204  Süleyman müteveffâ Ebubekir müteveffâ sene M.1831-
32 
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