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Kadi·asker -Rfiz~namçeleri'nin Tarihi 
ve 

Kültürel Ehemmiyyeti· 
Dr. Cahid BALTACI 

GİRİŞ: 

Sıfat olarak }cra, ifa ve eda · eden ma'nalarında kullanılan kadi keli
·mesi, isim olarak şeri'at hakimi, mahkeme-i şer'iyye reisi, şeri'at hüküm
lerine- göre herkesi muhakeme eden 'şahsa ad olmaktadır. (1). 

İslam tarihinde bizzat Hz. Muhammed (S.A.V.) hı hakimliği ile baş'" 

!ayan kadılık, Asr-ı sa'adet'te Mu'az b. Cebel'in Yemen'e (2), Ebu Ubeyd'
in Necrari'a (3) ve· diğer sahabilerin baŞka yerlere kadı olarak gönderil
ıneleriyle devam etti. Kazanın hilafete dahil vazifelerden olmasından do- · 
layı Hulefa-i R~şidin de bizzat kadılık vazifesini ifa ettikle:ıj gibi devlet 
merkezi Medine başta olma;k üz:ere ayrıca kadılar ta'yin etmişlerdir. İ.ltin
çi halife Hz:- ömer'in Efuu'd-Derda'yı Medine'ye, Şilleyh'i Basra'ya ve 
IDbiı 11ii.:f\sa'l-Eş'ari'yi de Kfıfe'ye kadı ta'yin ettiği bilinmektedir. ( 4). \· . . . 

Emeviler devrinde, ·de· ayıiı hizmeti kadıların yürüttUğü bilinmekle 
beraber, İslam dünyasında ilk defa tmam-ı 'Azam'ın. talebesi Ebu Yfumf 
Ya'kub b. ihrahim ib. Habibi'l-Kftfi (113-731-798) · A'bbasi halifesi Harıın 
Reşid tarafından. «Kadı'l-Kudat» ünvaniyle ta'yin edilmişti (5) ~bu, baş 

1 - ei-Muncid, 17. baskı Qeyrut, s. 636; er·Raid, Beyrut, 1964, s. 1.145; S, Sami, 
· Kamus-i Türki, ıfst. 1978, s. 1029; J.W. Turkish English Lexicon, ist. 1978, s. 1417; F. De· 
veli oğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, · Ank. 1970~ s. 574 . 

. 2 -.M. Hamiiiullah, islam Peygamberi, ist. 1969, ll,. 78. 
3 -· ibn ,Hişam, Siretu ResUiullah, Göttingen, 1850 (ing terç.), ls. 411. 
4 - M. Zeki Pakalı n, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri. Sözlüğü (OTDTS.), ist. 

1973, ll, 119. 
5 - Kadi ebU Yusuf, Kitabu'Hiarac (Türkçe terc. Ali Özek), ist. 1970, s. 12; B. Oçok, 

islam Tarihi, Emeviler-Abbasiler, Ank. 1968, ;s. 131. 
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ikadı demekti. Ebu Yiı.suf'dan sonra bu ünvaula ta'yin edilen kadılar, Bağ~ 
. ' . 

dat ve .bütün memleket kadılarım ta'yin etmişlerdi. Endülüs ve Mısır'da 
kurulan İslam devletlerinde de bu gelenek devam etmiştir. Harzemşah
lar ve Memlukler'de ise ilk defa <<Kadı-asker» ünvammn kullanıldığı -gö
rülmektedir ( 6) . 

Büyük Selçuklular'da da kaza işlerini yürüten kadıların başında «Ka-
dı'l-Kudat» bulunmaktaydı. (7). 

Anadolu Selçukluları'nda ise askeri da'valarla miras taksimi işleriy
le «Kadi-Leşker» (8), sivil halkın da'valariyle de «Kadı'l-Kudat»ın tav
zif edildikleri görülmektedir. 

Osmanlılar'a ilk kadı, Katip Çelebi'nin kaydına göre 688/1289'da ;.. 
Osman Bey tarafından Karahisar'a nasbolunmuş (9), ilk kadıasker ise I. 
Murad zamanında ve takriben 764/1363 · taihinde ta'yin edilmişti. (10). 
Osmanlıların ilk kadı-askeri olan ve ulenia silsilesinin başında bulunan 
Ç~mdarlı Kara HaiP- Hayreddin Efendi, askerlerin şer'i ve hukuki işleri
ne bakma:ktaydı. (11) 

II. Mehmed devrine kadar Osnıanlılar'da tek kadı-asker olduğu hal
de 885/1480'de hudutların genişlemesi ve işlerin çoğalması yılhud bazı ta
rihlerin kaydettiği gibi Vezir-i 'Azam Karamani Mehmed Paşa'nın kıs

kançlığı_ sebebiyle kadı-askerlik, Rumeli ve Anadol~ olmak üzere ikiye ay
rılmış, Muslihiddin Kastalani . Rumeli Kadıaskerliği'ne, İstanbul kadısı 
Hacı Hasan-Zade b. Mustafa da Anadolu Kadı~askerliği'ne ta'yin edilmiş
ti. (12). 

Y. Sultan Selim zamanında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Os
manlı topraklarına ilhakiyle 922/1516'da merkezi piya:vbrukır olmak üze
re Acem ve Arap Kadıaskerliği kurulmuş ve İdris Bitlisi ·kadı-asker ta'-

6 - OTDTS, ll, 230. i 

7 - İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah ·Devrinde Büyük Selçuklu ·Imparatorluğu, 
İst. 1953, ·s. 149. ' 

8 - l Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatını Medhal, Ank. 1970, s. 122. · · 
9 - Katip ÇeZiebi, Takvimü't·tevarlh, İst. 1146, s .. 88. 
10 - Aşık <Paşa-Zade, Tevarih·i ·al-i Osman; ·İst. ;1332,- s. 37; Hoca Sadeddin, :racu't· 

Tevarih, İst. 1, 1279-90, s. 69; Oruc b. Adil, Tevarih·i al-i Osman, Hannover, :1925, s. 30; 
Solak.Zade Tarihi, İst. 1297, s. 28. 

11 - t H. Uzunçarşılı, Osmanlı devleti'nin ilmiyye Teşkilatı Ank, 1965, s. 151. 
12 - Taşköpri·Za_de İsamüddin Ahmed, Şakaiku'n-Nu'maniyye :fi 'iılemai'd·Devleti'l· 

Osmaniyye (Mecdi terc.) ist. 1269, s. 161; Hoca Sadeddin, ll, s. 480. 
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yin edilmişti. (1) Suriye ve Mısır'ın ilhakından sonra da Acem-Arap Ka-· 
dıaskerliği'nin merkezi İstail!bul'a naJkledilmiş ve 923/1517-18'de Fenari
Zade Muhyiddin Mehmed Şah Efendi'ye verilmişti. (2) Ancak 924/1518! 
de Fenari-Zade'nin ayrılmasıyla bu kadıaskerlik bir müddet vekaletle 
idare edildikten sonra lağvedilerek vazifesi Anadolu Kadıaskerliği'ne bı
rakılmıştır. (3) 

Osmanlıların ilk dönemlerinde askerlerle alakah hukl!ki işlere baktı
ğı aııla'§ılan kadıaskerler, daha sonra selahiyyetleri genişleyerek, divanın 
tabii azası olmuşlar, IDbfı.'s-Sufı.d Efendi'nin Şeyhu'l-islamlığına kadar 
protokol bakımından şeyıhu'l-islamlardan önce yer almışlar ve 40'a kadar 
müderrislerle 150 akçelik kadılıklara kadar bütün ilmiyye · mensublarının 
ta'yin, terfi' ve azilleri ile alakah vazifeleri . yüütegelmişlerdir. (4) XVI. 
Asrın yarısından 'itibaren şeyhu'l-islamların nüfuzlarının artmasıyla 

40'1ı medreselerin üzerindeki müderrislerle mevleviyyet kadılarının ta'-. 
yiııleri vezir·-i 'azamdan alınarak şeyhu'l-islamhira verilmişti. (5) XVII. 
Asırdan itibaren ise kadıaskerlerin nüfuzları azalmış ve onlarnı ta'yin
leri bile şeyhn'l-islamlarm telhislei ve sadrazamııı padişffiha arzıyla yapı
lır olmuştur. (6) 

Kadı-askerler, Divan-ı hü.ı;nayfı.n'daki vazifelerinin dışında ha~tanın 

Salı ve Çarşamba güııleri müstesna hergün kendi konaklarında divan ku
rup kendi işleri ile kendilerine havale edilen iŞleri görürlerdi. (7) Hafta
nın Cuma gününde de Paşakapısı'na giderek sadrazam riyasetinde huzur 
nınrafaasında bulunurlar ve ba'zı davalara :balmrlardı. 

Biz bu tebliğimizde kadıaskerlerin· sadece taik-i ilmiyye mensubları 
için tutmuş oldukları «rfı.z-iıamçe» ve «mi.ilazemet Defterleri» üzerinde . 
duracak ve oııları tanıtmaya çalışacağız. Kadıaskerlerin Divan-ı Hüma
yi'm ve divan dışındaki diğer faaliyetleri ayrıc,a incelenmesi gereken husus
lardır. 

1 - Mehmed ;Süreyya, Sicill-i Osmani (SO.), ist. 1308-1312, .ı, 309; i.H. Uzunçarşılı, 
ilmiye Teşkilatı, s. 152; OTDTS. Il, 229. 

2 - Mecdi, Şakaik Tercümesi, s. ~86·87. 
3 - ilmiye Teşkilatı, s. 152. . 
4 - Mustafa Ali, ,Künhu'J.ahbar, Ünv. Kütp. TV. 5959, 9 la; Cahld Baltacı, XV-XVI. 

Asırlarda Osmanlı Medreseleri, ist. 1976, s. 29. 

5 - Hezarfen Hüseyin. Efendi, Telhisü'J.beyan fi kavahini al-i Osman, Ribliothe Oue 
Nationa!e de Paris, Ancien Fonds Turc. m. 40, 137 b. 

6 - i. H. Uzuncarsılı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriyye Teşkilatı, Ank. 1948, 
s. 228. 

7 - M. Selanil<i; Tarilı-i Selaniki, ist. 1281, s. 167. 
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KHlsik tasnifine göre Osmanlı . Devleti'nde me'murlar, <<Tarik-i İl

miyye», «Tarik-i Seyfiyye» ve «Tarik-i Ka:le_miyye» olmak üzere üç kıs~ 
ma ayrılmışlardır. Bunların heiibiri hakkındaki ma'li1matı. havi .kaynak~ 
ların 'kataloglarının henüz yapılmanuş olması, :bu sahalarda çalışmak is
teyenlerin karşısına çeşitli mügkiller çıkarmaktadır .. «Seyfiyye~, ve «Ka
lemiyye» mensuplarının siyasete olan yakınlıkları sebebiyle olsa gerek 
vak'a-nüvis tarihlerinde ve kroniklerde ;bunlar hakkında bol ma'lumat 
mümkündür. «Tarik-i 11miyye» inensubları hakkındaki ma'lCUnat ise, malı-

. . . 
- dfıd ve dağınırktır. Bununla b~raber bunları muhtevi kaynakların Şimdi-
·. ye kadar yeterince tanıtılmamış olması da ıbu sahada. ıbir kaç te~ (8) ve 

makale dışında tetkik fikdam netleesini doğurmuştur. 

·Biz bu .tetldkimizde «Tarik~i İlmiyye» kaynakları ıçın yapmayı dü
şündüğümüz kataloğiı şimdilik sonraya bırakarak bu sahanın en önemii 
kayİıağı olan «Kadıas'ker Ru:;;-namçeleri»n1 tanıtmak istiyoruz. Tanıtaca~ 
ğımız defterler, benim sekiz yıldan beri aramalda olduğum defterlRrdir. 
İstanbul'un bir çok kütüphane ve arşivlerini araştırdım ve nihayet bun-. 
ların İstanbul Şer'iyye Sicilieri Arşivi'nde bulunabileceği kanaatına var
rum. Burada vazifeli arka~aşlarıma defterlerin ehemmiyetinden bahisle 
bulmımasına yardımcı olmalarını isti.rham ettim. Birgün Şer'iyye Sicille
ri uzmanlarından Sadık 'bey bana, kadı sicillerinin bulunduğu dolapların 
altındaki kapalı raflarda bazı defterlerin . bulunduğunu haber verdi. (Ar
şive geldiğimde ·bunların, aramakta olduğum defterler olduğunu gördUm .. 
(1) Defterlerin önlerinde bulunan ve ÜZerinde «Kadıasker 'I'ezkireleri» . 
yazilan yaftadaki' rakamlara göre Rumeli Kadıaskerliği'ne aid 192; Ana-. 
dolu Kadıaskerliği'ne aid 66 adet defter bulunmaktaydı. Ancak rafların 
altında da bazı . defterlerin bulunduğunu görerek onları da karıştırdım 

. . ~ . . 

ve bunların da numaralanmamış kadıasker defterleri · olduırlarını müşa- · 
lıede ettim. Bütün defterlerin tozlarını temizleyerek nun:ıaraladım .ve yan
lışlıkla Anadolu Kadıas~erliği'ne ai d gösterilen defterleri. de yerlerine 
koydum. Böylece Rumeli Kadıaskerliği'ne aid 257, Anadolu Kadıas'kerli
ği'ne aid 120 ·adet «Rfız-namçe» ortaya çrktı. Toplamı 377'ye baliğ olan· . 
bu defterlerin 55 tanesi .küçük ebatta ınülazeınet ·kayıtlarını ihtiva et-

8 - Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda ·Osmanlı Me.dreseleri, ·,ist. 1976; M. Lütfi Bil· . 
ge, ili< Osmanlı Medreseleri, 1974. Ünv. l<ütp. Tez nr: 11324; Mustafa Ergfn, (Medreseler 
(Başlangıçtan Fatih .zamanına kadar). DTCF. Pedagoji BÖLÜMÜ Yüksek Lisans Tezi.· Mr: 1 .. 
Ank, 1S75 .. 

1 - Bu vesile ile istanbul Şer'iyye Siciller Arşivi ·Uzmanı ~rkadaşım Sadık Albay.,._ · 
rak ve diğer arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
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mekte, bir taiıesi:Q.cle hatt-ı hümaylın sureti bulunmalrta ve bir tanesi· de 
kadıların istimrarına · i!Jd bulunmaktadır. · 

A} Kadmsker Rfiz..namçeleıinin MiH:ıiyyet ve l\1uhteviyyatı 

Bilindiği gibi Osmanlılar, vuku'atı günlük olarrı.k kaydetmeğe· ehem
miyyet vermişlerdir. Mali, · id&ı.-1, askeri, ilmiyye ve diğer hususlara aid 
bütün vukuatın kaydedildiği günlük defte~ler mevcuttur.· Bu defterlere 
XV. asırda «Rfız-ıiame» (2), XVI. Asrın yansından i'Hbaren «Ruz-nam
çe>> (3}, Tanzimattan i'tibaren de. « Yevnıiyye Defteri;> ( 4:) denildiği an
laşılmaktadır. Tarik-i ilmiyye ıstılahı olarak ruz-name veya rfız-namçe 

ilmiyye mensublarının ta'yin, terfi ve azillerine aid hususların :kaydolun
duğu defterlerdir. Muhtelif kaynaklarda tarik-i ilmjyye merumblarına aid 
defterlere· «Rfız-namçe-i Hünıayfın», <<Matla:b Defteri», Millazernet Defte- . 
rh, «Danişmend Defteri», «Akdiyye Defteri», «Vezaif Defteri», «Tarik 
Defteri>> ve «Müderrislik Ruusu» gibi isimler verildiği'; kütüphane ve ar
şivlerimizde de bunların, «Silsile-i 'Ulema», «Azi ,;e Nasb Defteri», «Def
ter~i Esami-i 'ulema», «Esami-i 'ulema Defteri», «Menasib-i 'ilmiyye Def
teri», «RiciU-i 'Umiyye Defteri», «Me'mftrin-i 'ilmiyye Defteri», «Rütbe-i 
'ilmiyye Defteri», «Defter-i Kuzab> ve «Mecmuatü't-teracim» gilbi muhte
lif isimlerle kaydedilJ?:ıiş olduğu görülmeıktedir. Aslında ·bunların hep~i 

'Ulema.ya aid defterler olmakla berfuber, tıituluş usulleri .bakımından' . da 
aralarındaki. farklar, tetldke . değer 'keyfiyettedir. 

Ma'Ifım olduğu üzere Oşmanlılarda 'ilmiyye mensublarınm bağlı. bu
lundukları müessese, kadıaskerlikti. Onlarm ta'yin, terfi' ve 'azilleri, esa.S 
i'Hbariyle kadıaskerlerce yapılırlardı. Bununla beraber Divan-ı Hünıayfın 
Ruus Defterleri'nde de bir çok kadı ve müderris tevcihlerine rastları..mak
tadır. XIX. asra aid müstakil müderris ruuslarında ise medreseler yuka
rıdan aşağıya doğru payelerine g:öre sıralanmış ve muhteJi:!: tarihlerde 
bunlara yapılan tevcihler yer al:q:uştır. Tarik defterleri'nin kayıtları da bu 
ruus kayıtlarına benzemekle ber8Jber daha teferruatlı tutulmuşlardır. Şey
hu'l-islanılıktan ıbaşlamak üzere, Rumeli, Anadolu kadıaskerlikleri ve bü
yükten küçüğe doğru kadılı..ldara yapılan tevcihatla Süleymamyye Da
ru'l-hadisi derecesinden başlayarak aşağıya doğru diğer payelerdeki med
reselere yapılan tevcilıat kaydeclilmiştir. Kadı-asker rfız-namçelerinde ise, 
böyle 'bir sıralama olmayıp önce· defterin ·büyük bir kısminda kazlllara 

2 - Fatih Kanünnamesi, lst. 1330, :s. 18, 26. 
3 - Nev'i·Zade Ata'i, Hadaiku'l-Hakaik fi Tekmileti'ş-Şakaik, ist. 1268, s. 243. 
1 - OTDTS. lll, 64; Mithat Sertoğlu, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, ist. 1958, 

s. 34. 
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yapılan tevcihat, mü takiben de medı:eselere. yapılan tevcilia,t yer almış
tır. Mutasarrıflığm ortaya çıkmasından sonra ise rfı.znamçeler üç bölüme 
a;Yrılmış: önce kadı tevcihleri, mütaakrb bölüınde n:iutas::ırrıf ta'yinleri 
ve üçüncü bölümde de müderris ta'yinlerine yer verilmiştir. Bu defter
lerde kazalarm, · sancakların ve medreselerin seviyelerine göre sıralama 
yapılmayıp inhilale göre tevcihler yer almıştır. Bunun için kadıasker rfız
namçelerinde kimin, hangi tarihte, kaç akçe yevmiyye ile ve nereye ta'
yin edildiğini görmek mümkündür. Kaynaklarda «1v1ülazemet Defteri» ve 
«Danişmend Defteri» denilen küçük ebaddaki defterlerde ise bir müder
risten wu'cez olup millazemete kaydedilm~ye hak kazanan müderris aday
ları, müderrislerinin adlarıyla birlikte yazıldığı gibi, müderris iken vefat 
eden ·bazı müderrislerin de talebelerinin isimleri kaydedilmiştir . 

. Kadıasker rfı.z-namçelerinde görülen başka bir husus da defterin, 
hangikadı.:.askere aidse onun tarafından mühürlenmiş olmasıdır ki 'ilmiy
yeye aid diğer defterlerde bunu görmek mümkün değildir. Bazan bir def
terele iki, hatta üç ayrı mühür görülür ki bunlar, defterin ihtiva ettiği 
senelerde kadıaskerlik yapan ve bu defteri kullanan kadıaskerlerin mü
hürleridir. Mühürsüz bir kaç defterle tek mühürlü bir iki defter istisna 
edilirse 1270/1845 tarihinden i'ti:baren ya'ni Meşreb-Zade Mehmed ~if 
Efendi (v' 1275/1858) zamanından sonra kadıasker rfı.z-namçeJerinin ay
rıca şeyhu'l-islamlarca da mühürlendikleri görülmektedir. 

Kadıasker Ruz-na.mçelerinin muhteviyatıııa gelince: 

1 - Tesbit ettiğimiz ruz-namçelerden Rumeli Kadıaskerliği'ne aid 
olanlar, 952/1545 tarihinden, yani Ebu's-Suud Efendi'nin şeyhü.'l-islam 

ta'yiıı edildiği tarihten ibaşlamakta (1) ve 1312/1894-95 tarihine kadar 

1 - Ata'i'nin ·kaydına göre (s. 184) Ebü's·Suüd Efendi zamanına kadar .Osmanlılar· 
da sağlam bir mülazemf,lt usülü ;yoktu .ve hatta Ebü's.Suüd'un 944/1537-38'de Rumeli ka· 
dıaskerliği sırasında karinleri, ya'ni Anadolu kadıaskeri {)lan Çivi-Zade Muhyiddin Meh· 
med .Efendi- "umum ecnebi olanları mülazeinetten men eyledikte .tecemmu" ~diib rikab-ı 
sultaniyye arz·ı hal" etmeleri üzerine padişah onları Ebü's·Su(ld Efendi'ye ~öndererek 
hallini istemiş· ve· Ebü's-s-Suild Efendi de onlara mülazemet :verdikten sonra müstakil 

. rilz·name vazı' eyleyerek mülazemet usillünü yeniden tanzim etmişti. Ancak elimizdeki 
rfiz.namçelerin ilkinin 952/1545 tarihini taşıması ve Çivli .kadıaskeri olduğu göz önüne 
alınırsa bu ruz-nam-e tanzim işinin mezkur tarihte (952'de) vukubulmuş olması ve :0 rOz· 
namçenin de .elimizdeki 1. numaralı rüz-namçe (mülazemet Defteri) olması gerekir. Atai'· 
nin bu vak'ayı, Ebü's·Suild Efendi'nin 944/1537·38 Rumeli :kadıaskerliği sırasinda zikret· 
mesi bir iltibas olsa gerek. Zira Rumeli kadıaskeri, protokol bakımından \Anadolu ıkadı· . 
askerinden. önde . olsa da ·her ikisi de kendi bölgelerinde müstakildirler rve 'yekdiğerinin 
icraatına müdahale etmezler. Ayrıca sultanın da ilmiyyeye !§id olan şikayetleri, ilmiyye· 
nin başı olan şeyhu'l-islama göndermesi usüle daha uygundur ki 952/1545 tarihinde _Ebil's· 
Suud l;fendi şeyhu'l-islamdır. 
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-gelıriektedir. Anadolu Ka:dı;:ı.skerliği'ne aid rfız-namçeler ise, 1076/1665-
66'dan başlamakta ve 1310/1892-93 tarihine kadar gelmektedir. Her iki · 
kaÇI.ıaskerliğe- aid. rfız-namçelerin ıbunlardan ibarcet olmaması ve kadıas
kerliklerin ligasma kadar devamı gerekir. _Keza Runieli Kadıaskerliği'nin 
952/1545'ten önceki devre aid Iradıasker rflz~naınçeleri ile Anadolu kadı
askerliği'nin 1076/1665-66 dan önceki ruz-namçeleri de henüz ortada yok
tur. Ayrıca tasnifini yaptı~ımız bu rfız-namçeler arasında bu eksiklikler 

. bulunmaktadır. 

2 -· ,Kadıasker rfız-namçelerinde kadılı'k, belirli tarihten sonra mu
tasarrıflık ve müderrislik tevcihleriyle mülazemet kayıtlan bulunmakta-

. dır. Kadı ve müderris tevcihleri, ta'y:in :selahiyyeti kadıasker yedinde olan 
kazalar ve İnedreselere aidtir. Daha yüksek seviyedeki kadılılr ve müder
risliklere aid tevcihat, 'bu defter}erde yer almamaktadır. Daha yüksek se
viyelerdeki medı:ese ve kadıliklara- yapılan tevcihat, Ruus defterleri ve 
Hatt-ı hümayunlarda yer almaJktadır. 

a) Kadı Ta'y:inine Aid Örne_k: 

<<Lofca kadısının müddeti halle karib olmağın gayet-i Muharrem'den 
altı tevkıyyetle refi' olunulb yerine yevıni 300 akçe ile Ruscuk kazasından 
iki yıldan ziyade zaman infisali ve onbir ay asitanesi olan Şem'i-Zade 
Mevlana Abdurrahman da'ileri talib ve müstahık olmağui misli ve tev
kıyyet-i ıne:z;bilr ile sadaka huyurulmak ricasına · arz olundukda buyurul
du. Fl'l-yevıni's-sani ve'l-aşera fi zilka'deti'ş-şerife lisene 1034» RKR. Nr. 
Ll: s. 6. 

-b) . Mutasarrıf Ta'yinine Ai d Örnek: 

«Ağri!boz mutasarrıfı Mehmed Emin gayet-i şehr-i atiden dört ay 
tevkıyyetle refi' ve yeri 'ba sitte muvakkit olduğu kadİasker-i eshak rfız-
namçesinde mukayyed eşraf-ı kuzat-ı kirarn zevi'l-ihtiramdan sezavar-ı 

inayet şehriyari ve şayeste-i re'fet taeidari mevlana el-Hac Ali .da'ileri
ne her tevcih-i esba ibka olunuh sene-i atiye Saferu'l-hayri gurresinden 

- müddet-i örfiyye-i 1 kamile mutasarrıf olmak ricasına ba'del arz sadaka 
IJ:myuruldu. Sene 1226.» RRN. Nr: 183, s. 40. 

c) Müderris Ta'yiııine Aid Örnek: 

«Niğbolu'da Hacı 'İvaz Medresesi yevıni 25 akçe ile Mostar Medre
sesi'nden ma'zfıl olup iki· yıla kadb müddet mülazemeti olan Mevlana 
'.A!bdu'l-Keriın'e 30 akçe ile buyuruldu. Fi tarihi'l-mezblir (23 Şevval se
ne 982). RKR. Nr: 2. s. 185. 
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d) Muvakkit Ta'yinine. Aid örnek: 
«1'lidilli muvakkiti el-hac Ali sen~-i atiye Muharremü'l-haremi gur

resinden altı ay zaman ve niuvakkiti alıiri Abdullah müddet~i -örliyyesin 
·ba'det'tasarruf nefi' ve yeri Anadolu Kalemi'nde mtısıla rütıbesi isal ey
lediği menas:tbdan biri kendüye tevci:h olunmak babında baişaret-:i aliyye 
ferman-ı ali ısdar eden eşref-i kuzat-ı kirarn zevi'l-ihtiramdan sezavar-ı 
'ınayet-i şehriyari Mevl&na. HaYı'ıillah da'ilerine ba emr-i hazreti veli'n-

ni'am y~vmi 499 akçe ile tevcih olunup ba'de hulill-i vakitte ancak ondört 
ay. mut~sarrıf olup altı ay bakiyye zaman. kaza-i ahardan tekmil ey le- . 
rnek ricasına ba'de'l-arz sadaka ·buyuruldu. Fl Şa'bani'l-mu'azzam li sene 
1175» RKR. Nr: 110, s. 32. 

e) Mülazim Ta'yinine Aid Örnek: . 
«Sabıka Rumeli kadıaskeri olup haliya müfti olan fahri'l-mevali'l-' 

izam Mevlana Ebfı.'ş-Suud Efendi hizmetlerinin teşrif-i mülazim emri, pa-
. ye-i serir-i saltanata arz olundukta altı nefer kirnesne mülazim olunma- . 
·sı ferman buyuruldukta ta'yin olundu ki zikr olunur. Fl-4 Ramazani'l-inü- . 
barek sene 952. 

Mevlana Sıyami 
Nefs-i Geredevi 
Mevlana Mehmed 
Mudurnulu 

Mevlaıta Hüsam 
İzmirli 

Mevlana Ebu Bekir 
Amasyevi 

Mevlana ömer 
·Karasili 

Mevlana .Aıbdu'l-Mecid 
'An liva-i Ankara 

RKR. Nr: 1, s·. 4.» 

3 - Kadıasker ruz-namçeleri, umumiyyetle kadı ve müderris tev
cihleri muhtevi ol!nakla ber8Jber tarik-i ilmiyyeye aid iba'zı hatt-ı hüma
yfı.n sfı.retleri, ferman buyruldu, telhis"ve ilmiyye mensubları..nın arz-ı hal
leri de oııla:ı;da yer almıştır. 

a) '"Hatt-ı Hümayfı.n Stıretine örnek: 
«Sfı.ret-i hatt-ı hüm~yfuı-i sadr. Fi 15 Şa'ban sene 1115. 
Faziletltı şeyhu'l-islam efendi hazretlerL divanlarda ı:e'aya fukarası · 

· her ibar gelub kuzatııi nicesinin zulüm ve te'addisinden r:ırkayet ederler. 
İmdi ol makille zulüm ve- te' addisinden şikayet ile ma'zill olanlara bir da
hi mansı:b verilmemek · üzre Ru..ıneli ve :Anadolu kadıa.skeri efendilere ten
bih ve te'kid eyleyesiz. Merhum ve mağffı.ruiı leh valid-i macidim eyyem-ı . 
saltanathtrında mansrb?ı kazaya tfi.lib olanlar Hidaye veEkmel'denders 

' okutup, imtihan olunup ehliyyet ve istihkakı zahir olmadıkça mansılı-ı 
kaza verilmez idi. Hala yine liüdavendigar merhumun zaman-ı devletin
de olduğu vech üzre kazaya taUb olanlar Hidaye ve Ekmel'den imtihan 
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olunup- isti'dadı ve istihkakı zahir ve nümayan olmadıkça şeffi_'at ve hi
maye~ ile ehliyyet ve istihkakİ olmayanlara kaza· verilmeye. Ba'de'l-yevm 
sadır olan hatt-ı' hüınaytın-i ma'delet-makrfuıum mfıcirblıice 'amel olunup 
hilafmı tecvizden ziyade tevaklcl ve ihtiraz ideler.» RKN. Nr: 63, s. 2. ' 

b) Werman Silretine Örnek: . 
«Silret-i ferman-ı alişandır. 

, 
Sadr-ı rum 'izzetlf:ı faziletltı efendi hazretled, 
Eyalet-i Temeşverde vaki' Facit ve Beçkerek ve Lipva. ve Sis nahi

yeleri niyfubetf hala ·Temeşver kadıları tarafından olup Ia'kfu re'ayanm 
metrılka.tı tahtiri kendülez:den refİ' olunmak mu:k8Jbili medar-ı ma'işetleri 
içun Pançova ile ma'aıı eyalet-i mezbf:ırede olan -mecmf:ı'i ııiy8Jbetler . Te
meşver kadıları tarafından verilmek üzre neferal yedierine . emr-i şerif 
verilmekle dahi minval-ı meşrf:ıh zabt olunpıak Üzere melrtfıb · verüb fi ma 
,ba'd alız-i tevcih eylemeyesiz.» 

6 zi'l-ka'de Sene: 1119. RKR. Nr: 68, s. 5. 

· c) Buyrulduya Örnek: 

«An~dolu Kadıaskeri 'izzetlfı., fazlletlfı efendi hazretleri, 
Zürrıre-i 'ulemadan mülazim olan efendilerin .yirmi, yirmibeş ve otuz 

akçe medreseler için bi hasebi'l-kanfuı tarafınızdan· medrese verilip kayd 
oluııdukdan sonra kırk medresesi,. sa'adetlfı, fazi:letlf:ı, samahatltı şeylıu'l
islam sellemallahü'l-'azizi'l-'allam hazretlerinin huziır-i şeriflerinde 'ilm-i 
me'nrude imtihan_ ve . ders okuyup istihkakı zalıir olup taraf-ı şeriflerin
den izin ve- işaret huyurulduktan sonra veril up, madam e ki· müşarun ileyh · 
hazretlerinin işaretleri olmadıkça min ·ba'd kimseye kırk akçe medrese 

. verilmemek üzere varid olan hatt-ı hfu?~ytm-i sa'adet-makrfuı mf:ıcibin
ce işbu buyuruldu düstf:ıru'l-amel olmak üzre rfız-namelere ·kayd ve dai
ma maznfıııiyle 'amel ve hilafma ruhsat ve cevaz gösterilmeye deyf:ı ibu
yııruldu. Gurre-cemazi'l-fuhir sene 1100.» AKR. Nr: 7, ·s. 1. 

d) Arz-ı hale örnek: 
«Devletlfı., 'inayetlf:ı, merhametltı veli'n-ni'am ·efendim sultanım haz

retleri sağ olsun, 
.. 

Arz-ı hal-i 'a;bd-i da'ileridir ki; bu da'ileri zümre-i müderrisindeiı olup 
medar-ı ına'aşa eşedd-i ·ihtiyac ile · muhtac olduğum ecilden merahim-i 
aliyyelerinden mercfıdur ki işbu 1184 senesi Recebi'l-ferdi gurresinden n:iu- · 
tasarrıf olmak üzere Hısn-ı Keyf· kazası imdi es-Seyyid 'Abdü'l-vehhab 
Efendi yedinden bu da'ilerine her veeh-i ına'işet tevcih ve 'inayet huYu
rulmak babında lütf u kerem devletlf:ı, 'inayetliı, merham~tlf:ı ve_!l'n-ııi'am 
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efendim sultanım da lütf u kerem devletlu, 'inayetlu; merhametili veli'n
ııi'am efendim sultanım da lütf u· kerem devletltı, 'inayetlu, merhametlu 
veli'n-ni'am efendim sultanım hazretlerinindir .. 

el-'Abdü'd-dai :ibrfuhim Nedim, ·Hafid-i ll-mi Efendi, el-müderris. 
AKR. Nr: 44, s. 2. 

B) Kadıasker Rüz-nam~eleriniıı Ehemmiyyeti: 

1) Osmanlı devri irfan hayatımızın en önemli unsuru şüphesiz, • ta
rik-i 'ilmiyye mensUiblarıdır. Bunların biyografileri hakkında yazılmış olan 
eserlerin en önemlileri Şrukaik ve zeyilleridir. Taşköpı1-Zade Ebil'l-hayr 
'İsamüddin Ahmed (v.968/1561) in eş-Şakaiku'n-Nu'maniyye fi 'lılemai' 
d-devleti'l-Osmaniyye adlı ArapÇa eseri (ki Türkçe tercümeleri arasmda 
en meşhuru Mecdi'nindir), Osman Gazi devrinden başlayarak Kanfıni SUl
tan Süleyman devrinin sonuna doğru 965/1558 yılına kadar Osmaıılı ir-. 
fan muhitinde yetişen 150 şeyh _ _ve 'lılemadan 371 olmak üzere 521 zeva
tm biyografisini muhtevidir. Taşköprl-Zade'nin bıraktığı yerden alarak 
1044/1634-35 tariiline. kadar yetişen 181 meşayilı ve 783 'lılemaıım biyog
rafisini Hadaikü'l-hakaik fi tekmileti'ş-şa•kaik adlı eserinde toplayan . 

\ . 
Nev'i-Zade Atayi (v. 1045/1635-36); onun bıraktığı yerden alarak 1143/ 
1730 tarihine kadar yetişen 204 meşayih, 1480 lılema ve 295 şu'aranm 
teracim-i ahvalini Vakayiu'l-fuzala adlı üç ciltlik eserinde toplayan Şey
hi Mehmed Efendi (v. 1145/1732); onun bıraktığı yerden alarak 1314/ 
1896 yılına kadar yetişen meşayih ve 'lılemanın biyografisi de Fmdıklılı 
İsmet Efendi (v. ·1322/1908) tarafından Tekmiletü'ş-şakaik adıyla sekiz 
cil cl olarak yazılmıştır. Fakat ıbüyük ,bir ıbahtsızlık neticesi. olarak bu eser, 
1314/1896-97 Fındıklı yangınmda yaıırriış ve ancak temize çekilerek dev-. 
r~ padişahı II. Slıltan Hamid'e takdim edilen iki cild kurtlıla.bilmiştir. 

Görüldüğü giıbi Şakaik ve zeylleri bütün Osmanlı asırlarını muhtevi 
olmadıkları gibi, Sicill-i Osmani Hediyyetü'l-arıf'm ve Osmaıılı Müellifleri 
de münhasıran tarik-i ilrriiyye mensublarınm teracim-i alıvalierini topla-:
mak için yazılmadıJ.darı ve buıılar. dışında·yazılmış bazı eserlerle bazı_ ta-.· 
rih kitaplarmda serpilmiş halde bUlunan biyografik ma'lilmat da: henüz 
bir araya getirilmiş ve ortaya çıkarılmış değildir. Ayrıca Şakailt ve zeyl
leri ile Sici.l ve Osmanlı Müellifleri'nde yer yer zuhlıller ve eksiklikler var
dır. Bütün bu noksaııların telimil ve tashihi. ile Osmaıılıların son devrine 
kadar ·yetişen meşayih ve lılemaııın teracim-i alıvalierinin yazılması, bi
rinci derecede Kadıasker Ruz-namçeleri, Tarik Defterleri ve Ruus Def
terleri kayıtlarıyla sağlanabilir.· Bu bakımdan kadıasker_ rilz-namQeleri· 
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. ' . 
kültür tarihimiz için. son derece önemli kaynaktır. Kaldı ki yapmış oldu-
ğunıuz araştırmalarda Nev'i-Zade Ata'i, Uş§aki-Zade librahim Hasib ve 
Şeyhl Mehmed Efendi'nin bu defterleri kullanmadıklarını tes;bit etmiş bu.:. 
·ıunmaktayız. Mesela Ata'!, Niğbolu'daki Hacı·ivaz Medresesi'nden, Kes
riy;ye'deki Koçi Çavuş Medresesi'nden, Tırnova'daki. Yıldırım Han Med
resesinden bahsetmemekte, Uşşaki-Zade ve Şeylll Kefe'deki Kemal Bey 
Medresesi ve 104 7 tarihindeki müderrisleri Veli ve Mehmed Efendi'lerden, 
aynı tarihte Edirne'deki Seyyid Hüseyin Müderrisi Ahmed ve Ahmed b. 
Mehmed'den, İstanbul'da Mir-ı .A.hür Medresesi müderrisi İvaz Efendi'-

• 
den balısetmemektedirler. . , · 

2) Maarif tarihimiz ·bakımmdan üzerinde durmamız gereken mü
esseselerin başında medreseler gelmektedir. Bu sahadaki 'araştırmaların 

6: 

azhğını ve kaynaklarm yeteri kadar bilinemernesi sebf3biyle eksikliğiııi de 
yukarıda arzetmiştik. Filhakilr.a XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri 
adlı araştırmamda da bu defterleri henüz bulamamış olduğumdan XVI. 
Asra aid medrese ve müderrislerden bazısı, tezime girememiştir. Keza 
«1869'da Faal İstanbul Medreseleri» adıyla ibir makale neşreden Doçent 

. Mübahat S. Kütükoğlu (1) nun makalesini de bu defterlere istinaden ye
niden ikmali gerekir. Zira mezkilr makalede Şavkıyye Medresesi, Sa'diyye 
Medresesi, Lutfiyye · Medresesi, Recebiyye Medresesi, Şerefiyye Medrese
si, Şa~baniyye Medresesi, Ekrem Efendi Medresesi, Hürrem Efendi Med
resesi, Ataiyye Medresesi, Hamdullah Efendi Medresesi, Süleyman Efen-, 
di Medresesi, İhsaniyye Medresesi, Ken'an Efendi Medresesi, Sa'id Efen
di Medresesi, Harndi Efendi Medresesi, Şükri Efendi Medresesi, Naşid 
Efendi Medresesi, Mfısa Efendi Medresesi, Saniye-i Sa'diyye Medresesi, 
Aşki Efendi Medresesi, Handan Efendi Medresesi, Kadriyye Medresesi yer 
almamaktadır. Ha1buki bu Medreselerin 1286/1869 tarihinde faal bulun
dukları buralara yapılan tevcihattan açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki bu 
tarihte faal olan İstanbul medreselerinin bir kısmını d~ tarik defterlerin
de görmek mümkündür. Esas itibariyle XVII-XIX. asırları muhtevi olan 
bu defterler, bu dönemdeki medreseler ve medrese teşkilatı ıbakınıından 

son derecede önemlidirler. 

3) . Tarik-i 'ilmiyye mensU!blarmm hizmet sahalarından birisi de ka
dılıktır. Ancak gerek kaza teşkilatı ve gerek kadılar üzerinde de yeterli 
ciddi çalışmalar yoktur. Kadıasker rilz-namçeleri tetkik edildiğinde hem 
Osmanlı kaza teşkilatı, hem Osmanlı kadıları tanınır ve hem de kazalar 

1 - Mübahat S. Kütükoğlu, 1869'da Faal lstanbul Medreseleri, lst. 1977. 
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tesbit edilmek suretiyle Osmanlı. mülkiye teşkilatının sınırlar içindeki da-
ğılışı görülür. . 

4) Osmanlı Devleti teşkilatı içinde kadıaskerlerin yeri çok önemli
dir. 'illemanm reisi olan kadıaskerler ve kadıaskerlik müessesesi üzerin
de henüz ortaya çıkmış ciddi ibir araştırma mevcut değildir. Bir çok mes

.lek e:vbabı için eskiden yazılmış müstakil eserler olduğu halde ne yazık ki 
kadıaskerler için böyle eserler de mevcut değildir. Bu bakımdan da üze
rinde durulması ayrıca ehemmiyyet arzetmektedir. Kadıaskerlerin isim 
ve mühürleri:ı;ı.i muhtevi ıbulunan . bu defterlerde onların kadı, müderris, . . . : 

mu..tasarrıf ve muvakkit tevcihlerine · dair bol malzeme bulunmakta ve 
. . . . . 

böylece onların icraatı hakkında geniş bilgiler ~ulunmaktadır, 
.ı .. 

5) Osmanlı devri tarili ve kültürümüzle meşgul olan her araştırıcı-
nın karşısına çıkan prO'bleınlerin en önemlilerinden 'birisi de yer isimleri 
meselesidir. Bu sahadaki tarihi-coğrafya araştırmalarının kıtlığı da or- . 
tadadır. Kadıasker rfı.z-namçelerinde Rumeli ve Anadolu kadıaskerlikle
rine ba~lı kadılıklarİn isiınleri, kadı tevcilıatı münaseıbetiyle, medresele
rm bulundukları yerler .de müderris ta'yinleri münasebetiyTe zikredilmiş
lerdir. Bunların dökümünün yapılarak ibir araya getirilmesiyle mu'cem
ler te'lifi ve pa.ftalara intikaliyle Osmanlı İmparatorluk haritası çizmek 
mümkündür. 

6) Bir uç beyliğinden büyük bir devlet haline gelinceye kadar Os
manlı idari teşkilatı muhtelif değişikliklere uğran:ııştır. Ancak Osmanlı 
idari t~şkilatımn doğuşu ve gelişmesi hakkında da henüz ciddi ibir çalış~ 
ma yapılmış değildir. Sancaklarm idari mes'fı.liyeti üzerinde bulunan «Mu
tasarrıf»lar hakkında ise bazı ansiklopedik eserlerde verilen :ma'lfı.matm 
dışmda bir makale bulmak bile güçtür. Bu nevi eserlerde (1) mutasarrıf
lığm Tanzimattan sonra ortaya çıktığı ve bir kaç kazanın bağlı bulundu
ğu sancağm askeri salahiyyetinin sancak ıbeyinde, idari selahiyyetinin. 
tnutasarrıf adı verilen me'mfı.rl'arda bulunduğu yazılmakta ise de, kadı
asker ruz-namçelerinden mutasarrıflarm kadıaskerlerce. ulema arasından 
ta'yin edi].dikleri ve Tanzimattan önce 1114/1702-1703 tarihlerinde muta-
sarrıf ta'yin edildiği görülmektedir. · 

7) İbadetlerin bir kısmının zamanla mukayyed olmaları İsla:t:?- dün
yasmda astronoini ve matematiğin gelişmesine sebep olınuştur. Osman
lılarda da ıbu iliınlerin, bilhassa XV. asırda Fatili Mehmed'in himaye ve, 
teşvikiyle büyük ~elişmeler katettiği bilinmektedir. Pa-yı tahtta bulunan 

1 - Midhat Sertoğlu, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, İst. 1958. s. 216 . 
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-
münec~imba§ınm dı§ında geni§ Osmanlı memalikinin her yerinde. namaz, 
mukaddes günler ve ayları tesibit etmek üzere «muvakkit»ler ta'yin edil
mi§ti. Bunların ·bölgelerinde nasıl çalı§tıkları ve «rü'yet-i /hilal» keyfiy
yetini mahalli kadılara §uhuduyla birlikte nasıl tescil ettirdiklerini kadı 
siCillerinden takib ~tmek mümkündür. Kadıasker rtı.z-nanı.çelerinden mu-

' vakkitlerin ta'yinlerinin kadıaskerlerce yapılmış olduğunu, kadı ve mü-
derrislere nisbetle bunların da;ha yüksek akçelerle vazifelendirilmiş olduk
larını görmekteyiz. 

8) Kadıasker rtı.z-hamçelerinin başka bir ehemmiyeti de §eylıu'l
islamlarla alakah olu§larıdır. Bilindiği. gibi Osmanlılarda tarik-i ilmiyye 
iuensubları aşağı seviyeden yukarı derecelere doğru hareket ederek şey
hu'l-islamlığa kadar yükselebilirler. Yeter ki her seviyede açılan imtihan
ları kazansın ve ömrü vefa etsin. Kadıas.ker: rfız-namçelerinde bu şekil

.de şeyhu'l-islamlığa yükselen ulemayı, şekaik ve zeylleri, Devhatü'l-me
şayih ve İlıniyye Samarnesi'nde bulunmayan ma'lumatla adım adım ta'-

. kib etmek ve 'belirli bir tariliten itibaren kadıasker rfız~namçelerini mühür
leyen şeyhu'l-islamları müil:ıürleriyle };>irlikte tamma...T;: mümkündür. 

9) Kadıasker rtı.z-namçeleri a~asında ce:b~ sığacak kadar küçük 
ebadlarda bulunan millazernet defterleri ise, hangi seviyedeki ulemanın 
ve ne miktarda millazim verdiklerini millazimlerin isimleriylı:ı ~birlikte 

göstermesi ve ayrıca, i'adeden mülazemet, te§riften millazernet ve mev
tadan millazernet gibi millazernet yollarıriı göstermesi i'tibariyle ilmiyye 
teşkilatımız baıkımından oldukça. ehemmiyyet arzetmektedir. 

10) Aym kadılığa veya aym medreseye ta'yln. edilen ulemanın de
ği§ik zamaıı1arda deği§ik yevmiyeler almaları da rfız-namçelerden ta'kib 
edilerek Os~anlı parasmm zaman içlııdeki değer kaybı ve Osmanlı ücret 
politikası, hakkında da bu defterlerden istifade edilebileceği kanaatında
yım. 

11) Kadıasker rfız-namçelerinin dil husftsiyyetleri, cilt şekilleri ve 
cilt kapakları içinde ·kullamlan ebrtı. çeşitleri de ayrıca tetkike değer hu-
suslardır. • 

C) Şer'iyye Siciller Arşivi'ndeki Karuas!m:r. Rftz-namçeleri: 

Yukarıda da arzettiğimiz gibi İstanıbul Şer'iyye Siciller Arşivi'nde ilk . 
defa ortaya çık3:n bu defterlerin bir kısmı Rumeli ıbir kısmı da Anadolu 
kadıaskerine aidtir. Tarafımızdan kadıaskerliklere göre ayrı ayrı numa
ra verilerek tasnif edUmişlerdir. Bunlardan istifade etmek isteyeıı1er, mü
racaatta hangi .kadıaskerlikte·ki numarayı istediklerini !bildirmeleri gere
kir. Kısaca Rumeli Kadıaskerliği riız-namçeleri için (RKR.) kısaltması-
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. m kullanarak defter, numaralarını yazmalarını kafidir.· Biz bu tebliğimiz
de defterlerin sadece numaralarını vermekle yetinmedik, ayrıca her def
terin muhteviyatı hakkında da kısaca bilgi vermedik. 

A - Rumeli Kadıaskerliği Riiz-namçeleri. (RKR.) 

Defter Nr. İhtiva ettiği tarih Muhteviyatı 

1 952-959 Millazernet kayıtlarını muhtevi, mühürsüz. 

2 990-994 Kadı tevcihatına aidtir. 'İvaz Efendi'nin riiz-namçesi 
·olup içerisinde 982 tarihine aid iki varak müderris tev
cihatı vardır. 

3 993-994 Kadı tevcihlerini muhtevidir. 

4 995-997 Müderris tevcihlerini muhtevi, mühürsüz. Feyzullah 
Efendi'nin riiz-namçesidir. Kadı ve müderris tevcihatını 
muhtevi olup Feyzullah. Efendi'nin mührüyle mühürlen
miştir. 

5 997-998 Zekeriyya Efendi'nin tılz-:namçesidir. Baştan 82 sahife 
kadı tevcihatım, . 84-112 sahifeleri . müderris tevcihatım 
muhtevidir. Bazı yaprakları kesilmiş olan defte:r mü
hürlüdür. 

6 1004-1017 Kadı tevcihatım muhtevi olan defterin sonunda Ali b; 
Yusuf mührü okunmaktadır. 

7 1007-1016 Mu'id, millazim ve taleıbe kayıtlarıyla bazı müderris ye 
kadı tevcihlerini muhtevi olan defter, Hoca-Zade Meh
med Efendi ve biraderi Es'ad Efendi'nin defa'a-i Ula ve 
sani riiz-namçesidir. 
Es'ad Efendi'nin mührünü taşımaktadır. 

8 İki forma halinde bulunan riız-namçede 1025 ·yıllarına 
aid muhtelif kadı tevcihleri ve millazernet kayıtlan bu- . 
lunmaktadır. 

9 1012-1028 Şeyhu'l-islam Yahya Efendi'nin def'a-i Ula, def'a-i sam 
ve def'a-i saliseleri riiz-namçesi olup millazernet kayıt
larını muhtevidir. 

) . . 
10 1017-1018 Yahya Efendi'nin ruz-namçesi olup müderris ve kadı. 

tevcihlerini muhtevidir. Mühürlüdür. · 
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'll 10+8-1030 Hoca-Zade '.A!bdü'l-Aziz Efendi'nin Kemal Efendi zama-

12 1021-1024 

13 1023-:\069 

14' 1029-1042 

15 1031-1032 

16 1032-1041 
., . .J 

mnda. zayi olan def'a-i saniyeleri defteri bedeli olmak 
üzere cemi' olan temessükat defteri olup millazernet ka.: 
yıtlarını muhtev:idir. · · 

Kemal Efendi'nin def'a-i illa, def'a-i sani .ve def'a-i sa
lise defteri olup, mühürlü ve millazernet kayıtlarını muh

. tevidir. 

Şerif Mehmed: Efen~'nin riiz-namçesi olup, millazernet 
kayıtlarını, kadı ve müderris tevcilılerini muhtev:idir. 
Mühürlüdür. 

Millazernet kayıtlarını muhtev:i olan defter, ciltsiz bir 
halde ve mühürde Mehmed Hüsameddfn ismi okunmak
tadır. 

Dört varak halinde millazernet kayıtlarını muhtev:i bu
lunan defterin mühründe A•bdu'l-Gani Hasan lb. Musta
fa ismi okunmaktadır. · 

Mıi-zade Hüsameddfn Ef~ndi'nin def'a-i illa, def'a-i sa
niye ve def'a-i saliseleri defteri olup milla~emet kayıt
larını muhtev:i ve . mühürlüdür. 

17 · 1034-1035 Aıb&ı'l-Gani lb. Seyyid Mehmed'in mührünü taşıyan def
' terde kadı ve müderris tevcihatı bulunmaktadır. . 

18 1035 Karaçelebi-zade Mehmed Efendi'nin def'a-i saniyede 
olan menas1b-ı kaza rtız-namçeleridir. Defterin müder
rislere aid bölümü !stanbul medreselerine yapılan tev
cihattır. 

19 1037 Mühründe Mehmed b. Ahmed ismi okunan defter kap-
sız olup ulemadan. vefat edenlerin talebesinden kanlın-i 
kadim üzre müncerü'l-millazeniete kabili ·buyurulan ta
lebe-i ilmin esamiini muhtev:idir. Mühürlüdür. 

20 1037-1038 Azmi-Zade Efendi'nin defteri olup müderris ve millaze
rnet kayıtlarıllf muhtev:idir. Mühürlüdür. 

21 1037-1038 · Mühründe Hasan ıb. İskender ismi !bulunan defter, ka
dı ve müderris tevcrhlerine aid olup mühürlüdür. 

22 1039-1049 Mühründe Mehmed Sa'id b. E~'ad ismi okunan defter, 
·kapaksız olup vefat eden müderrislerin nöbette kaydo
lunan talebeleri ve millazernet kayıtlarım muhtev:idir. 
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23 · 1041-1044: Mühründe Abdullaıh ·b.· Ömer ismi okunan defter, kadı 
ve müderris. tevc:ilılerini muhtevidlr. 

24: 1042-1044: Hoca:-Zade Abdullah Efendi'nin rf:ız-namçesi olup mü
lazemet kayıtlarını muhtevi ve mühründe Abdullah b. 
Ömer ismi okuıimaktadır. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 . 

104:5 

104:7-104:8 

1052-1054: 

1054:-1055 

1056-1057 

1057 

1058-1059 

1060-1061 

1061 . 

NUh Efendi'nin defteri olup millazernet kaYıtlarını muh
tevi ve mühürlüdür. 

Mühründe Mehmed ıb. Mustafa ismi okunan defter kadı 
ve müderris tevcihlerini muhtevidir. 
Mühründe Mustafa ismi okunan defter, kapsız ol.up mü
lazemet kayıtlarını muhtevidir .. 

Mühründe Mahmud ismi okunan defter, ·kapsız olup ka
dı ve müderris tevcililerini, İnuhtevidir. 
Mühründe Mahmud ismi okunan defter, kadı ve müder
ris tevcihatını ınuhtevidir. 
Bahai Efendi'niiı def'a-i saniye defteri olan rlız-namçe .·· 
kapsız . olup kadı ve ınüderris tevcihlerini muhtevidir. 

Mühründe Abdu'l-Aziz ismi okunan defter, kadı ve mü
derris tevcihlerini muhtevidi.r. 
Mühründe Mehmed b. Ali ismi okunan ruz-naınçe mü
derris tevcihatını niuhtevidir. 

Hanefi Efendi'nin riız-naınçesi olup kadı ve müderris 
tevcihlerini · muhtevidir. Mühürde Mehmed Hakkı ismi 
okunmaktadır.· · 

34: 1063-1064 Mühründe Bursevi Şeyh Mehmed ismi okunan defter, 
kadı tevcihatİnı ınulıtevidir. 

35 1067-1068 Seyyid Mehmed Efendi'nin rlız.:.namçesi olup kadı tev
cihatına aid ve mühründe Mehmed Emin ismi okunmak
tadır. 

36 1069-1074: Mühründe Mehmed İsıneti okunan defter, millazernet 
kayıtlarını muhtevidir. 

37 10fi9-1071 Mehmed .1smeti Efendi'nin rf:ız-nam:çesi olup kadı ve 
müderris t{:wcihatniı muhtevi ve İsmeti Efendi'nin müh
rünü taşımaktadır. 

38 1073-1076 Mühründe Hafız Mehmed ismi okunan defterin kapak-. 
ları bulunmamakta ve baş ile son tarafları kadı, ortası 
müderris tevcihlerini muhtevi bulunmaktadır. · 
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39.: 1074.-1075 

4.0 1075 

İsmeti Efendi'nin rfız-namçesi olup kadı ve müderris 
tevcihatını muhtevidir. Mühür Mehmed İsmet! Efendi'

. nindir. 

lviühründe Mustafa ismi okunan defter, millazernet ka
yıtlarını muhtevidir. 

4.1 1075-1077 .A;bdurrahman Efendi-Zade Mehmed Efendi'nin rfız

namçesi olup kadı, ve müderris tevcihlerini muhtevidir. 

~ 

42 1080 
Abdurrahman ismi okunmaktadır. 

'İzzeti Efendi'niİı def'a-i illa ve samyesi defteridir. Mü
derris tevcihatını muhtevi olup mühürde Mehmed adı 
okunmaktadır. 

43 1080-1088 Kapsız ve cildi dağılmış halde bulunan defterde kadı ve 
müderris tevcihatı bulunmaktadır. 

44 1081 

45 1081 

46 1088 

47 1091 

Mühründe Mustafa adı okunan defterin boş sahifesinde 
müderris tevcihatı ıbulunup diğer sahifeleri boştur. 
Mühründe Ali ismi okunan· defter, müderris tevcihatını 
mulıtevidir. ' 

Hamid Efendi'nin rfız-namçesi olup müderris tevcihatı
nı muhtevidir ve mülıürde Hamid ismi okunmaktadır. 
Beyazi-Zade Efendi'nin defteri olup müderris tevcihatı
·m muhtevidir. Mühürde Alımed adı okunmaktadır. 

48 1092-1093 Mühründe Abdullah b. Yahya ismi okunan defter, ka
dı; ve müderris tevcihatma aidtir. 

49 1094 
··" 

· · Bursevi Mustafa Efendi'nin defteri olup millazernet ka
yıtlarını muhtevidir. Mühürde Mustafa ismi okunmak
tadır. 

@ 1097-1098 Ebu Sa'id-Zade Feyzullah Efendi'nin defteri olup milla
zernet kayıtlarıpı mulıtevidir. 

51 1098-1106 Mühründe Mafumud iSmi okunan defter, kapsız ve cildi 
dağılmış olup .kadı ve müderris tevcihlerini muhtevidir. 

52 1099 Şey4u'l-İslam Selaniki Mehmed Efendi'nin defteri olup 
millazernet kayıtlarını mulıtevidir. Mü.lıürde Muhtar 
Melımed adı okunmaktadır. 

58 1101 Hakiırl'başı-Zade Yahya Efendi':nin defteri olup millaze
rnet kayıtlarım muhtevi ve mühürlüdür .. 

54 1103-1110 Ali Efendi'nin defteri olup millazernet. kayıtlarını mulı
tevidir. Mühürde Ali ismi okunmakqı.dır. 
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· 55 1103-1112 · Nak~b Mehmed Ali Efendi'nin defteri olup millazernet 
kayıtlarını muhtevidir. Mühürde Mehıned Ali ismi okun
maktadır. 

56 1105 Sadık Efendi'nin defteri olup millazernet kayıtlarını 

muhtevidir. Mühürde Mehmed isini okunmaktadır. 
57 1106-1120 Mirza Efendi'nin rfız-namçesi olup millazeinet kayıtlan

m muhtevidir. Millıürde Mustafa ismi okunmaktadır. 
58 1108 Şeyhu'l-islam Ebe-Zade Abdullah Efendi'nin defteri olup 

millazernet kayıtlarını · muhtevidir. Mühürde Abdullah 
ismi okunmaktadır. 

59 1113 Dede Efendi'nin defteri olup millazernet kayıtlarım muh
tevi ve mühürlüdür. 

60 1114-1115 Mühründe M:ustafa ismi okunan defter, kapsı,z olup ka-. 
dı ve müderris tevcilıatım muhtevidir. 

--~~ 1115 Mühründe Mehmed ismi okunan defte;r, kapsız olup mü-
. lazernet kayıtlarım muhtevidir. 

62 1115 Abdurrahman-Zade Yahya Efendi'nin rfız-namçesi .olup, 
millazernet kayıtlarım muhtevidir. Mühürde Yahya is
mi okunmaktadır. 

63 1115-1116 Kapsız olan defter, mühürlü olup müstakil bölümlerde 
kadı, mutasarrıf ve müderris tevcihlerini muhtevidir. 

64 1116 
. . 

. Ataullah Efendi rfız-namçesi olup, kadı, mutasarrıf ve 
müderris tevcihatım muhtevidir. Mühürde Ataullah is
mi okun.maktadır. · 

65 1118~1122 Arif Efendi'nin ru.Z-ııamçesidir. Millazernet kayıtlarım 
muhtevi olup mühürlüdür. 

66 1118-1119 Ataullah Efendi'nin rfız-namçesi olup kadı, mutasarrıf 
ve İstall!bul. medreselerine yapılan tevcihatı muhtevidir. 
Mühür Ataulla:h Efendi'ye aidtir. 

67 1119 Şeyhu'l-islam Mahmud Efendi'nin defteri olup millaze
rnet kayıtlarını muhtevidir. Millıürde Mahmud ismi 
okunmaktadır. 

68 1119-1120 İmam-ı Sultani Mahmud Efendi'nin rfız-n,amçesi olup, 
kadı ve İstanbul medreselerine yapılan tevcihatı muhte~ 
vidir. Mühfu., Mahmud Efendi'nindir. · 

69 1121-1122 Mühründe Mustafa ismi okunan def1:er, kadı ve müder
ris tevcihatını muhtevidir. 
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70 1122-1123 Mühründe Abdu'l,.baki ismi okunan defter, tiradı ve İs~ 

. 
' 71 1123-1124 

72 . 1123-1126 

" 73 1124 

taiı:bul medreselerine yapılan te:vcilıatı mulıtevidir . 
Aıbdurrahim Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve mü
derris tevcilıatını mulıtevidir. Mühür, A'bdurrab.im Efen
di'nindir. 
Şeylıu'l-islam Abdurrahim Efendi'nin rfız-namçesi 

olup millazernet kayıtlarını mulıtevidir. Mühürde Aıbdur.: 
ra.him ismi okunmaktadır. 

Mühründe İsmail ismi okunan defter, kadı ve müderris 
tevcib.atını mulıtevidir. 

74 1124-1125 Mühründe Aıbdullrulı Melımed ismi okunaıı def~erde ka
dı ve İstanbul medreselerine tevcfu olunan müderrisle
ri mulıtevidir. 

75 1125-1126 Mühürde A:bdurralıim ismi okunan defter, kadı v~ ls:.. 
tanbul medreselerine . yapılan tevcilıatı mulıtevidir. 

76 1126-1127 Damad-Zade Ebfı'l-Hayr Alımed Efendi'nin rfız-namçe
si olup kadı. ve müderris tevcihatını mulıtevidir. Mühür
. de Alımed ismi okuni:naktadır. 

77 1127-1128 MUlıründe İsmail ismi okunan defterde, kadı ve İstan:
,bul medreselerine yapılan. müderris teycilıatım mulıtevi
dir. 

78 · 1128 Defterin iç kapağında şu kayıt bulunmaktadır: «S8!bı

ka nıı:kibu'l-eşraf olup Rumeli Kadıaskeri olan Şeyh-Za
de Mehmed Efendi'nin zamanlarında kayıt olunan mü
lazemet kayıtlarını. muhtevi plan defterin mühründe is-

. mi okunniaktadır. 

79 1128-1129 Şeylı-Zade Mehmed Efendi'nin defteri olup, ibaş ve son 
tarafında kadı orta kısmında İstanıbul medreselerine ya
pılan müderris tevcihatını muhtevidir. Defter kapsız 
olup Mehmed Efendinin mührünü taşımaktadır. 

80 1129-1130 Mühründe Mehmed adı okunan rfız-namçe kadı ve İs
. tan'bul medreselerine aid tevcilıatı mulıtevidir. . . 

81 1130 Mühründe A:bdurrahlm adı okunan defter, · kapsız olup 
kadı tevcfuatını mulıtevidir. 

82 1132-1133 Mühründe Ali ·ismi okunan defter, kadı, mutasarrıf ve 
müderris tevcihatını mulıtevidir; 
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83 . 1134: 

84: 1134:-1135 

Kevakiıbi-Zade Veliyyüdclin Efendi'nin riı.z-namçesi olup 
millazernet kayıtlarını muhtevidir. Mühürde hasbiyalla
hü veliyyü't-tevf'ık okunmaktadır. 

Zevakilbi-Zade Veliyyüdclin Efendi'nin rftz-namçesi olup 
kadi, mutasarrıf ·ve İstanbul medreseleri · tevcih edilen 
müderrisleri muhtevidir. Mühürde hasbiyallahü veliy
yü't-tevfik okunmaktadır. 

85 1135 Hakimbaşı Ömer Efendi riı.z-namçesi o~up, millazernet 
· kayıtlarını muhtevidir. Mühür Ömer Efendi'nindir. 

86 1135-1136 Mühründe Sa'id Mehmed ismi okunan defterin ka;bı kop
muş olup kadı, mutasarrıf ve !stanbul medreselerine ya- .. 
pılan müderris tevcihlerini muhtevidir. 

87 1135~1136 Hakimbaşı Ömer Efendi'nin riı.z-namçesidir. Kadı ve 
· müderris ~evcihatmı muhtevi olup Ömer Efendi'nin 
mührünü taşımaktadır. 

88 1136-1137 Damad-Zade Ahmed Efendi'nin riı.z-namçesi olup, kadı 
ve İstanbul medreselerine yapılan müderris tevcihatını 
muhtevidir. Mühürde Ahmed ismi okunmaktadır.· 

89 1137-1138 Paşmakcı-Zade A'bdullah Efendi'nin riı.z-namçesi olup 
kadı ve müderris tevcihatını muhtevidir. Müderris tev
cihatının bulunduğu kısım oldukça çürümüş olup mühür 
.AJbdulla,h Efendi'nindir. 

90 1138-1139 . Uşşaki-Zade es-Seyyid .A!bdullah Efendi'nin rfız-namçe- · 
si olup, kadı ve . !stanbul medreselerine yapılan m:üder
ris tevcihatını muhtevidir. Mühürde Abdullah ismi okun
maktadır .. 

91 1139-114:0 Yahya-Zade Feyzullah Efendi'nin rfı.z-namçesi olup; ka
dı ve müderris tevcihatını muhtevidir. Müderris tevci

- hatım muhtevi bölümü oldukça çürümüştür. 

92 1140-1141· es-Seyyid~ Mehmed Zeyne'l-'Abidin Efendi'nin rftz-na,m
çesi olup kadı ve İstanbUl medreselerine ta'yin edilen · 
müdenisleri ınuhtevidir. Mühürde M:ehmed ismi okun-. 
maktadır. 

93 114:5 . Mühründe Mustafa ismi okunan defter millazernet ka
yıtlarım muhtevidir. 
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~4 ' 1145-1146 Mühründe Mustafa ismi okunan riız-namçe, kapsız olup 
kadı ve İstanbul ·medreselerine yapılan teyelliatı mulı

tevidir. 

95 1146-1147 Ebu Sa'~d-Zade Mustafa Efendi'nin riız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan mü.:. 
derris tevcihatını muhtevidir. Mühürde Mustafa ismi 

' 
okunmaktadır. 

96 ~ 1147 Dürri Melımed Efendi'nin ri:ı.z-namçesi olup ikinci Rti.
meli kadıaskerliği dönemine aidtir. Kadı, mutasarrıf ve 
müderris tevcihatını muhtevidir. Mühür, Mehmed Efen
di'nindir. 

97 1154 Neyli Ahmed· Efendi riı.z-namçesi olup milla_zeniet ka-
. yıtlarmı muhtevidir. Mühürde Ahmed ismi okunmakta

dır. 

98 1162 Abdullah Efendi'nin defteri olup millazernet . kayıtlarını 
muhtevidir ve mühürde Abdullah ismi okunmaktadır. 

99 1169-1170 Mühründe Osman ismi okunan ruz-namçe, kadı ve İs
tanbul medreselerine yapılan müderris tevcihatını muh
tevidir. 

100 1170-1171 Ebu Bekir Efendi-Zade Ahmed Efendi'nin riı.z-namçesi 
olup, onun iı.la ve saniye devirlerini içine almakta ve 
millazernet kayıtlarını ihtiva etmektedir. Mühürde Ah
med ismi okunmaktadır. 

101 .1170-1171 Ebu Bekir Efendi.:.Zade Ahmed Efendi'nin riız-namçesi 
olup kadı ve İstanbUl medreselerine yapılan müderris 
tevcihatını muhtevidir. Mühürde. Ahmed ismi· okunmak
tadır. 

102 1171 Veliyyüddin Efendi'nin riız-namçesi olup kadı ve İstan
bul medreselerine yapılan müderris tevcihatını muhte
vidir. Mühür, Veliyyüddin Efendi'nindir. 

103 · 1171 Mehmed Salih Efendi'nin riı.z-namçesi olup, kadı ve ts
tall!bul medreselerine yapılan müderris tevcihatıiu muh
tevidir. Mühür, Mehmed Salill Efendi'nindir. 

' 

104 1171 Mahmud Efendi-Zade .A:bdurrahim Efendi'nin riı.z-nam
çesi . olup kadı ve İstanbul medre~elerine ·yapılan müder
ris tevcthatmı muhtevidir. Mühi'Ü kesilip alınmıştır. 
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105 .. 1172 Ebfı Bekir Efendi-Zade Ahmed Efendi'nin def'a-i sani
ye rfız-namçesi olup kadı· ve İstanbul· medres~lerine ya
p!lan müderris tevcl:hatını mulıtevidir. Mühür, Ahmed . 
Efendi'nindir. 

106 1173 Şeyh Mehmed Sa'id Efeneli riız-namçesi olup kadı ve İs-. 
tanbpl medreselerine yapılan müderris· tevcihatını muh
tevidir. Mühür, Şeyh Mehmed Sa'id Efendi'ı;ıindir. 

107 1173 · Şeyh Mehmed Sa'id Efendi'ye aid olan defter, kapsız 
olup millazernet kayıtlarını muhtevidir. Mühür Mehmed . 
Efendi'nindir. 

108 1173 'Mirza-Zade es-Seyyid Mehmed Sa'id Efendi'nin rfız-nam
çesi olup millazernet kayıtlarını muhtevidir. Mühür, 
Mehmed Efendi'nindir. 

109 1~ 74 Mirza-Zade es-Seyyid Mehmed Sa'id Efendi'nin rfız-nam
çesi olup, kadı ve · müderris tevcihatı~ muhtevidir. Mü
hür, Mehmed Efendi'nindir. 

110 1174-1175 Ebfı Bekir Efendi-Zade Osman Efendi'nin rfı.z-namçesi 
olup, onun def'a-i illa defteridir. Kadı, muta.sarrıf ve İs
tanbul medreselerine yapılan müderri's tevcihatını muh
tevidir. 

lll 1174-1179 Mühründe !brMıim ismi okunan .rfı.z-namçe millazernet 
. kayıtlarını muhtevidir. 

112 1175 Piri-Zade Osman Efendi'nin rfız-namçesi olup, onun 
def'a-i saniye defteridir. Millazernet kayıtlarını muhtevi 

· ·bulunan defterde Osman Efendi'nin mührü bulunmak
tadır. 

113 1175-1176 Piri-Zade Osman. Efendi'nin def'a-i saniye rfız-namçesi 
olup Kadı ve İstanıbul medreselerine yapılan · tnüderris 
tevcihatını muhtevidir. Mühür, Osman Efendi'nindir. 

114 1176-1177 Mevlana Ahmed Haıyrü'd-din Efendi'nin rfı.z-namçesi 
· olup kadı ve İstaDJbul medreselerine yapılan müderris 
tevcihatını muhtevidir. Mühürde Mehmed Hadi ismi· 
okunmaktadır. 

115 1177 Mühründe Mehmed Hadi okunan defter, millazernet ka
yıtlarını muhtevidir. 

116 1177-1178 Mirza-Zade es-Seyyid Mehmed Sa'id Efendi'nin def'a-i 
saniye rfız-namçeleri olup, kadı ve İstanbul medresele
rine yapılan müderris tevciiı.atını muhtevidir. Mühür 
Mehmed Efendi'nindir. 
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117 1178-1179 Ebu Bekir . Efendi-Zade Osman Efendi'nin rfı.z-namçesi 
olup, ·onun def'a-i saniye devrine aidtir. Kadı ve İstan
bul medreselerine yapılan tevcihatı muhtevidir. 

118 1179-1180 Mühründe Osman ismi okunan rılz-nainçe, kadı ve İs
. taDJbul medreselerine yapılan· müderris tevcihatmı muh
teVidir. 

119 1180-1181 lbrahim Efendi'nin rô.z-namcesi olun kadı ve İstanbul 
. . - ~ 

• 'medreselerine yapılan müderris tevcihatını muhtevidir. 
Mühür, İ!brahlm · Efendi'nindir. 

120 1180-1185 Mühürden İbrahim Efendi'ye aid olduğu anlaşılan ru.z
namçe millazernet kayıtlarını muhtevidir. 

121 1181 Kapsız olan rılz-namçede sadece İstaDJbul medreselerine 
yapılan müderris tevcihatı bulunmaktadır. 

122 1181-1182 es-Seyyid Albdullah .Efendi'nin rilz-namçesi olup kadı ve 
İstanbul medreselerine yapılan müderris tevcihatmı 
muhtevidir .. 

~23 1183 Mühründe Seyyid İbrahim yazılı olan rılz-namçe, müla
. zernet kayıtlarını muhtevidir. 

124 1183 Paşmakçı-Zade es-Seyyid Mehmed Efendi'nin rılz-nam
çesi olup kadı ve İstanbul medreselerine tevcih olunan · 
müderrisleri havidir. Defter mühürsüzdür. 

125 1183-1184 Şerif-Zade Seyyid Melımed Şerif Efendi'nin rılz-nam

çesidir. Kadı ve İstanibul medreselerine yapılan müder
ris tevcihatmı muhtevidir. Mühür Malımed Efendi'nlıı
dir. 

126 1184-1185 Salih Efendi-Zade Melımed Emin Efenili'nin rU.z-nam
çesi olup kadı ve İstanbul medreselerine yapılan müder
ris tevcihatıııı muhtevidir. Mühür, Malımed Emin Efen- · 
di'nindir. · 

127 1184-1188 Mühründe Melımed Emin adı okunan defterin Salih
Zade Mehmed Emin'e aid olduğu anlaşılmaktadır. Mü
lazemet. kayıtlarını muhtevidir. · 

128 1185-1186 1brahim Efendi'nin def'a-i saniye rılz-namçesidir. Kadı 
ve İı:ıtanbul medreselerine yapılan müderris tevcihatıııı 
muhtevidir. Mühür, İbrahim Efendi'nindir. 

77 



. ' 
129 1186-1187 Abdullah Efendi-Zade Mehmed Es'ad Efendi'nin riiz-

namçesi olup, Kadı ve ·• İstanbul medreselerine yapılan 
müderris tevcihatıiıı muhtevidir.- Mühür, Mehmed Sa'id 
Efendi'nindir. 

130 1188-1189 Salih Efendi-Zade Mehmed Efendi'nin riiz-namçesi olup, 
onun d~f'a-i saniye . riız-namçesidir. ·Kadı ve İstanibul 
medreselerine yapılan müderris .. tevcihatını muhtevidir . 
. Mühür, Mehmed ED:ıin Efendi'nindir. 

' 131 1189-1190 es-Seyyid Mehmed Şerif Efendi'nin rliz-namçesi olup 
millazernet kayıtlarını muhtevidir. 

132 1189-1190 es-Seyyid . Mehmed Şerif Efendi'nin rfız-namçesi olup, 
kadı ve İstanbul Medreselerille yapılan müderris tevc!
hatını muhtevidir. 

133 1190-1191 Mühründe İbrahim ismi okunan defter, kapsız olup, ka
dı ve tstan:bul medreselerine ·yapılan müderris tevciha-. 
tıııı tnuhtevidir. 

134 1190-1191 Mühründen yine :fibrahim Efendi'ye aid. olduğu anlaşı
lan rfız-namçe, millazernet kayıtlarıııı muhtevidir. 

135 1191-1192 Mehmed Mur.ad Efendi'nin def'a-i saniye rfız-namçesi 

olup kadı ve müderris tevcihatıııı· muhtevidir. Mühürde 
Abdullatif okunmaktadır. 

136 1191 Mühürdeki isimden Mehmed Ataullah Efendi;ye aid ol
duğu anlaşılan defter, millazernet kayıtlarıııı muhtevi
dir. 

137 1192-1193 Dürri-Zade es-Seyyid Mehmed Ataullah Efendi'nin ·ru.z
namçesi olup, kadı ve İstanbul medreselerine yapılan 
müderris tevcihatıııı muhtevidir. Mühür, Mehmed Ata
ullah Efendi'iıi:ndir. 

138 1193 Dürri-Zade. Mehmed Niırullab. Efendi'nin riiz-narpçesl 
olup, kadı ve İstanbul medreselerine yapılan müderris 
tevcihatını muhtevidir. Mühürde Mehmed isıni okun
maktadır. 

139 1193-1194: Mühürdeki isimden Seyyid Efendi'ye aid old1,1ğu anlaşı
lan defter, millazernet kayıtlarıııı muhtevidir; · 

14:0 . 1194: 
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:tbra.hhn Efendi'nin vak'a-i saniye rf:ız-namçesi olup, ka-
dı ve İstanıbul medreselerine yapılan müderris te~ciha
tını muhtevidir. 



141: · 1194-1195 . Mollacık-Zade İshak E~endi'nin rfız-namçesi olup, kadı 
ve müderris tevcihatını muhtevidir. MUhürde İshak ·is
mi okunmaktadır. 

142 1195-1196 Defterin mühründen Reisü'l-eti:bba Mehmed Arif Efen
di'ye aid olduğu anlaşılan rlız-namçe, millazernet kayıt
larını muhtevidir. 

143 . 1195-1196 

144 . 1196-1197 

145 1196-1197 

14.6 1197 

Re'isu'l-etıbıba-i şehriyari Mehmed Arif Efendi'nin rfız
namçesi olup kadı ve İstanbııl medreselerine yapılan mü

derris tevcihatmı muhtevidir. . . 

Mühürdeki isimden Ataullah Efendi'ye aid olduğu an-
laşılan rfız-naİnçe millazernet kayıtlarını muhtevidir. 

Dürri-Zade es-Seyyid Mehmed · Ataullah Efendi'nin 
def'a-i saniye rfız-namçesi. olup, kadı ve İstanbııl med- · 
reselerine yapılan müderris tevcgıatını muhtevj:dir. Mü
hür, Mehmed Ataullah Efendi'ye aidtir. 

Ser'et:ııbba Mehmed .Arif Efendi'nin rfız-namçesi olup, 
kadı ve İstanıbııl medreselerine yapılan müd~rris tevci
hatını muhtevidir. 

147 1197-1198 Ahmed Ataullah Efendi'nin rfız-namçesi olup kadı ve 
müderris tevcihatını muhtevidir. Mühürde Ahmed Ata 
ismi okunmaktadır. 

148 1198 Dürri-Zade es-Seyyid M~hmed Arif Efendi'nin riiz-nam
çesi olup kadı ve İstanbııl medreselerine yapılan tevci-
hatını muhtevidir. · 

149 1198 Mühürsüz v:e kapsız olan defter, müderrls tevcihatını 
. muhtevidir. 

1{50 1199 Mehmed Sadık Efendi'nin rfız-namçesi olup kadı ve . İs
tanbUl medreselerine yapılan müderris tevclhatını muh
tevidir. Mühürde Ahmed ismi okunmaktadır. 

151 1200-1201 Mehmed Mekkl Efendi'nin. rfız-namçesi olup kadı, mu
~asarrıf ve İstanbııl medreselerine yapılan müderris tev
cihatını muhtevidir. Mühür, Mekki Efendi'ye aidtir . 

. . 
152 1200-1201 Mehmed Mekkl mührünü taşıyan defter, millazernet ka

yıtlarını muhtevidir. 

153 1201-1202 Mühründe Seyyid Yahya ismi .okunan rfız-namçe, mü
lazemet kayıtlarını muhtevidir. ~ · 



154 1201-1202 Seyyid Yahya Tevfik Efendi rf:ız-namçesi olup, kadı, 
mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan müderris 
tevcihatmı muhtevidir. Mühürde Seyyid Yiuıya ismi 
okunmaktadır. 

155 1202-1203 es-Seyyid Mehmed Derviş Efendi'nin ruz-namçesi olup 
kadı ve İsta.J?-'bul medreselerine yapılan müderris tev
cihatmı .muhtevidir. 

156 1203-:1204 · Seyyid Yahya Tevfik Efendi'nin def'a-i saniye rtız-nam
gesi olup kadı, mutasarrıf ve İstanıbul medreselerine ya
pılan tevcihatı muhtevidir. Mühür, Seyyid Yahya'nmdır. 

157 1204 Mustafa A§ir Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, kadı, muta
sarrıf ve müderris tevcihatım inuhtevidir. Mühür, Mus
tafa Efendi'nindir. 

158 1204 :llbrahim Efendi·-Zade Mı,ıstafa Efendi'nin rfı.Z-namçesi · 
olup, kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılap. -
tevcihatı muhtevidir. Mühür, Mustafa Efendi'nindir. 

159 1205-1206 Abdullah Efendi'nin ruz-namçesi olup, kadı, mutasarrıf 
ve İstanbul medreselerine yapılan müderris tevcihatını 
muhtevidir. Mühürde .AJbdullah ismi okunmaktadır. 

160 1205-1206 Mühründe Abdullah ismi okunan rfı.Z-namçe, millazernet 
kayıtlarım muhtevidir. 

161 1206-1207 Veliyüddin Efendi-Zade Mehmed Efendi'nin rfı.Z-namçe
si olup, kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine ya
pılan müderris tevcihatını muhtevidir. Mühür, Mehmed 
Emin'indir. 

162 1207-1208 Mustafa Aşir Efendi'nin def'a-i saniye rfı.Z-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan mü
derris tevcihatını muhtevidir. Mühür Mustafa Efendi'
nindir. 

163 1208-1209 Mehmed Salih-Zade Es'ad Efendi'nin ruz-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan mü- · 
derris tevcihatını muhtevidir .. Mühür Ahmed Es'ad Efen
di'nindir. 

164 1209-1210 Mühründeki isimden Hayrullah Efendi'nin rfız-namçesi 
olduğu anlaşılan defter, kapsız . olup millazernet kayıtla-
rını ihtiva etmektedir. · · 
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165. . 1209~1210 

166 1210-1211 

167 1212-1213 

168 1213 

169 1213-1214 

. 
Hayrullah Efeneli'nin. riız-namçesi olup, kadı, mutasar-
rıf ve İstanbul medreselerine yapılan müderris tevciha
tını muhtevidir. Mühür, Hayrullah Efendi'nindir. 

Abdullah Efendi'nin def'a-i saniye rtız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve· İstanbul medreselerine yapılan mü
derris tevcihatını muhtevidir. Mühür, Aodullah Efendi'
nindir. 
Samani-Zade ömer Hulusi Efendi'nin riız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve _İstanbul medreselerine yapılan mü
derris tevcihatını muhtevidir. Mühür, Ömer Hulüsi Efen
di'nindir. - . 
Ömer Hulüsi zamanındaki kuzô,tın istimrarı kuyüdu ce-
ridesidir. Diğer defterlerden İarklı 'bir metodla tutulmuş 
olan defterde kadıların 'bulundukları yerlerdeki devam
lılı.kları kaydedilmiştir. Mühürsüzdür. 

Mühründen Ahmed Es'ad Efendi'ye aid olduğu anlaşı
lan defter, kapıiıız olup millazernet kayıtlarını muhtevi
dir. 

170 ·1213-1214 Mehmed Salih-Zade Ahmed Es'ad Efendi'nin rüz-nam
ç~si olup, kadı,. mutasarrıf ve İstanıbul medreselerine 
yapılan müderris . tevcihatını muhtevidir. Mühür, Ah
med Es'ad Efendi'nindir. 

171 1214-1215 es-Seyyid İbrahim İsmet Efendi'nin riız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstan:bul medreselerine yapılan mü
derris tevcihatını muhtevidir. Mühür, :ilbrahim İsmet 
Efendi'nindir. 

172 1214-1219 Mühürdeki isimden anlaşıldığma göre :tbrahim İsmet 
Efendi'nin . rtız-namçesi olup, ni illazernet kayıtlarını 

muhtevidir. 

173 1216-1217 Veliyyüddin Efendi-Zade Mehmed Emin Efendi'nin riız
namçesi olup, kadı ve İstanbul medreselerine yapılan 
müderris tevcihatını · muhtevidir. Mühürde Mehmed 
Emin ismi okunmaktadır. 

174 1217-1223 Mühründen Şemseddin Ahmed Efendi'ye aid olduğu an
laşılan riız-namçe millazernet kayıtlarını muhtevidir. 

175 1218-1219 Mühürdeki isimden ilirahim İsm.et Efendi'ye aid oldu
ğu anlaşılan defter, kapsız olup, kadı, ri:ıutasarrıf ve ls-
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tanbul medreselerine yapılan müderrls tevcihatını mulı
tevidir. (1) 

176 1221-1222 Veliyyüddin Efendi-Zade Mehmed En:iJn Efendi'nin rtız
namçesi olup, kadı, mutasarrıf ve İstanibul medresele
rine yapılan müderris tevcihatırı:ı riıuhtevidir. Mühür, 
Melımed Emliı Efendi'nindir . 

. 177 1221-1222 Mühründen Şemseddin Ahmed Efendi'ye. ai d olduğu an
laşılan riız-üazyıçe, kapsız olup, kadı ve İstanbul medre
selerine yapılan m_üderris tevcihatını muhteVidir. 

178 122-1223 Şemseddin .Ahmed Efendi'nin def'a-i saniye rtız~namçesi 
·olup -kadı ve İstanbul medreselerine . yapılan. müderris 
tevcihatını muhtevidir. Mühür, Şemseddin Ahmed Efen.;. 
di'nindir. 

179 1223-1224 Derviş Mehmed Efendi zamanında vaki olan millazimin 
. kuyfı.d defteridir. Mühürsüzdür . 

180 1223-1224 

181 12.24 

182 1225 

183 1226 

184 1226-1227 

. 
Derviş Melımed Efendi'nin ri:ı.z-namçesi olup, kadı ve 
İstanbul medreselerine yapılan · ri:ıüderris tevcihatını 
muhtevidir. Mühür, Derviş Melımed'e aidtir. 
Kethüda-Zade Mehmed Sadık Efendi'nin ruz-narriçesi 

.olup, kadı, mutasarrıf ve· İstaııbul medreselerineo yapı
lan müderris tevcihatını muhtevidir. Mühür, Melımed 
sadık'ındır. 

es.!Seyyid Mustafa !zzet. Efendi'nin rtız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstanbul · medreselerine yapılan mü
derris tevcihatını muhtevidir. Mühürde İzzetullalı okun
maktadır. 

.· -
Mehmed NUriddin _Efendi'nin rU:z-namçesi olup, kadı, 

mutasarrıf ve istaııbul medreselerine yapılan müderris 
tevcihatını mulıtevidir. -Mühfu Melımed Nilreddin Efen
di'nindir. 
es-Seyyid Melımed Nlı.reddin Efeı}di'nin rtız-namçesi 

olup,· kadı, mıitasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan · 
müderris tevcihatını mu:lıtevidir. Mülıürde es-Seyyid 
Melımed Nebil ismi okunmaktadır. 

1.- istanbul Şer'iyye Sicilieri Arşivi'nden çıktığı anlaşılan, daha ·önce_ tarafımızdan . 
kadıasker rilz-namçesi olduğu tesbit edilerek neşre hazırlanmış bulunan ve Şeyhu'l·islam 

. Arap.Zade Arif _Efendi' nin mührünü taşıyan rilz-namçe, 1220·1222. tarihlerini muhtevi olup 
11/lillet Kütüphanesi Ali Emiri kitçıpları arasında tarih bölümü 929 nurnarada kayıtlıdır: 
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185 1,227-1227 .Hafız Alımed Kami Efendi'nin rftz-namçesi olup, kaclı, 

mutasarrıf ve İstanıbul medreselerine yapılan müderris 
tevcili.atım mulıtevidir. liillıürde Ahmed ismi okunmak~ 

186" . 1228-1229 

• 1 

. . 
taclır. 

el-Hac Halil Efendi'nin rilz-namç-esi olup, kaclı, mutasar: 
rıf ve İstanıbill medreselerine yapılan müderris tevclha
tını muhtevidir. Mühürde Halll Abid ismi okunmakta-
dır. 

~ . 

187 1229-1230 Mekki Efendi-Zade Mustafa Asım Efendi'nin ri'ız-nam-
çesi olup, kaclı, muta:>arrıf ve İstanbul medreselerine 
yapılan müderris tevcihatını muhtevidir. Mühür Musta-
fa Asım Efendi'nindir. . · 

188 1231 Mehmed Sadık _Efendi'nin rfız-namçesi olup, kaclı, mu
tasarrıf ve İstanblli medreselerine yapılan müderris tev
ciliatım muhtevidir. Mühür, 1v1ehmed Saclık Efendi'nin
dir. 

139 1231-1232 Ahmed Efendi'nin riı.z-namçesi olup, kaclı, mutasarrıf 

ve İstanbul medreselerine yapılan müderris tevciliatını 
muhtevidir. Mühürde Seyyid Ahn:i.ed ismi okunmakta

- clır. 

190 1233-1234 Halil Efendi'nin rılz-namçesi olup, kadı, mutasarrıf ve 
-İstanblli medreselerine yapılan müderris tevcihatım 
muhtevidir. Mühür, Halil Efendi'nindir. 

191 1234-1235 el-Hac es-Seyyid M_ustafa Edib Efendi'nin rılz-namçesi 
olup, kadı, -mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapı
lan müderris tevcihatım muhtevidir. Mühürde Mlistafa 
Edib ismi okunmaktadır. 

192 1236-1237 ·. Sıdki-Zade Ahmed Reşid Efendi'nin rfız-namçesi olup,· 
kadı, mutasarrıf ve !stanıhı:ıl medreselerine yapılan mü
derris tevclliatını-muhtevidir. Mühürde Seyyid Mehmed 
ismi okunmaktarur: 

193 1237-1238 Me~ed Arif Bey Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı, 
. mutasarrıf ve İstanıbul medreselerinde yapılan: müder
ris tevciliatını muhtevidir. Mühürde 1195 Mehmed Arif 
okunmaktaclır. 

194 1239-1240 İsmail Mustafa Behçet Efendi'nin rfiz-namçesi olup, ka
dı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan müder-
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195 1240-1241 

196 1241-1242 

197 1242-1243 
. . 

198 1245 

199 1246-124 7 

200 124 7-1248 

201 1249-1251 

202 1251 

203 1252-1253 
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ris tevcihatını muhtevidir. Mühtirde Mustafa ismi okun
. maktadıı:. 
Kadı-Zade es-Seyyid . Mehmed Tahir Efendi'nin rU.z

. namçesi olup, kadı, mutasarrıf · ve İstanbul medreseleri
ne ·yapılan müderris tE~vcihatını muhtevidir. Mühürsüz
dür. 

Halil Hamid:Paşa-Zade Mehmed Arif Efendi'nin def'a-i 
saniye riiz-namçesidir. Kadı, mutasarrıf ve İstanbul · 
medreselerine yapılan müderris tevcihatını muhtevidir .. - . ~ - . 

Mühür Mehmed Arif Efendi'nindir. 

Ahmed Reşid Efendi'nin rilz-namçesi olup, kadı, muta
sarrıf, muvakkit ve İstanibul medreselerine yapılan mü
derris tevcihatım muhtevidir. Mühürde Seyyid Ahmed · 

· Rüşdi ismi okunmaktadır. 

Mühründen Yahya Efendi'ye rud olduğu anlaşılan rU.z
namçe, kadı, mutasarrıf ve İstanıbul medreselerine ya
pılan müderris tev:cihatını muhtevidir. 

Mustafa Necib AJj_ Eff'ndi'nin riız-namçesi olup, kadı,· 

mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapıl_an müderris 
tevcihatını muhtevidir. Kapağının biri düşmüş olan def
terdeki mühürde Mustafa ismi okunmaktadır. 

Mehmed .Arif Efendi'nin rtız-namçesi olup, kadı, muta
sarrıf ve İstanıbul medreselerine yapılan müderris tev
cihatını muhtevidir. Mühür, Mehmed Arif Efendi'nindir. 

Mühürdeki isimden Seyyid Mehmed Zeynü'l-'Aibidin'e 
aid olduğu anlaşılan riiz-namçe, kadı, mutasarrıf ve İs
İstanbul medreselerine yapılan· müderris tevcihatını 

muhtevidir. Defterin kabı kopmuş ve cildi dağılmış du
rumdadır .. 

MührÜnden Muhammed Hamidullah'a aid olduğu anla
şılan rfız-namçe, kadı, mutasarrıf ve İstanbul medrese
lerine. yapılan müderris tevcihatını muhtevidir. Defterin 
kabı kopmuş ve cildi dağılmıştır. 

Mühürden .AJbdulkerim Efendi'ye aid olduğu anlaşılan 
defter kadı, mutasarrıf ve müderris tevcihatını muhte
vidir. Defterin kabı kopmuş ve cildi dağılmış durumda
dır. 



204 1254-1255 Mehmed Arif Efendi'nin rnz-namçesi olup, kadı, mu
tasarrıf ve İstanbul medreSelerine yapılan müderris tev
cihatını muhtevidi.İ-. Mühür, Mehmed Arif Efendi'nin
dir. 

205 · 1255-1256 Mehmed Sa'dullah Efendi'nin riiz-namçesi olup; .kadı, 

mutasarnf ·ve İstanbul medreselerine yapılan müderris 
·• . tevcihatmı muhtevidir. Kaıbı kopmuş olan defterdeki 

mühürde Mehmed Sa'dullah ismi okunmaktadır. 

206 1256-1257 .AJbdurrahman Efendi'nin riız-namçesi olup, kadı, muta
sarı·ıf ve İstanıbul medreselerine yapılan t;vcihatını muh-. 
tevidir. Kabı kopmuş olan defterdeki mühürde Abdur
rahman ismi okunmaktadır. 

' ' 

207 1258 Abdulbaki Efendi'nin riiz-namçesi olup, kadı, mutasar.-
nf ve İstanıbul medreselerine yapılan müderris tevciha
tını muhtevidir. Kabı kopmuş olan defterin mühründe 
Abdulbaki ismi okunmaktadır. 

208. 1259 Mehmed Es'ad Efendi'nin riiz-namçesi olup, kadı, mu
tasarnf ve İstanbul medreselerine yapılan müderris tev
cihatını muhtevidir. Mühürde Mehmed Es'ad ismi okun
maktadır. 

-
209 1260-1261 Arap-Zade Hamidullah Efendi'nin riiz-namçesi olup, 

onun def'a-i saniye devrine aidtir. Kadı, mutasarrıf, mu
vakkit ve İstanbul medreselerine -yapılan müderris tev- · 
elliatını muhtevidir. Mühür, Muhammed Hamdullah 
Efendi'nindir. 

210· 1262-1263 Yasari-Zade Mustafa İzzed Efendi'nin rU.z-namçesi olup, 
kadı, mutasarnf ve İstanbul medr~selerine yapılan mü
derris tevcihatını muhtevidir. Mühür, Mustafa İzzet'in
dir. 

211 1263-1264 .A:bdu'l-Halim Efendi'nin ritz~namçesi olup, kadı, muta
sarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan müderris tevci
hatmı muhtevidir .Mühürde Abdulhı:ı.lim ismi okunmak
tadır. . 

212 1264-1265 Meşreıb-Zade Abdurrahman Efendi'nin rU.z-namçesi olup, 
onun def'a-i saniye defteridir. Kadı, mutasarrıf ve İs
tanbul medreselerine yapılan müderris tevcihatmı muh
tevidir. Mühürde Albdurrahman ismi okunmaktadır.· 
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213 . 1265 Abdulhak Efendi'nin def'a-i sapJye ruz~namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve müderı·is tevciliatını mulıtevidir. 

· Defterin ibir kısmı eksiktir. 
214 1265-1266 AbdulbaJrJ Efendi'ni.~ riız-namçesi olup, yarıdan itiba

ren son kısmı eksiktir. Mevcut _kısımda kadı tevcihatı 

bulunmaktadır. Mühür, Abdulhak Efendi'nindir. 
. 215 1266 Muhammed Hamdullah Efendi'nin def'a-i salise riız

namçesi olup, kadı, mutasarrıf; muvakkit ve İstarıJbul 
medreselerine yapılan müderris tevcihatını inulıtevidir. 

Mühürde Muhammed Hamdullah ismi okunmaktadır. 
216 1267-1268- İbrahim Halil Efendi'nin rfız-na>mçesi olup, kadı, muta

sarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan rı;ı.üderris tev-. 
cihatını mulıtevidir. M;ülıürde İbrahim Halil ismi okun
maktadır. 

21 T 1268-1269 Meşreb EfencU hafidi Mehmed Arif Efendi'nin riı.z-nam
çesi olup, kadı, mutasarrıf, muvakkit ve İstatrbul med- . 
reselerine yapılan müderris ve tevcilıatını muhtev!dir. 
Mühür, .Mehmed Arif Efendi'nindir. 

218 1269-1270 Hasan Tahsin Efendi'nin rfı.z-namçesi olup, kadı, mu- . 
tasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılım müderris tev
cihatını muhtevidfr. Mi.ihürde Seyyicl Hasan Tahsin is
mi okunmaktadır. 

219 1270-1271 Ömer Ağa-Zade Mehmed Tevfik Efendi'nin rfı.z-namçe
si olup, kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine ya
pılan İnüderris tevcihatıni mulıtevidir. Mühür Mehmed 
Tevfik Efendi'nindir. 

220 1271-1272 Gelenibevi-Zade Mehmed Efendi'nin rfız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan mü
derris tevcihatını muhteviclJr. Defterd.e Mehnıed Arif, 
Mehnıed' Sa'id ve Mehnıed İzzet'in mühürleri'bulunmak
tadır. 

221 1272-1273 Salih-Zade lıafidi Mehmed Rüşdi Efendi'nin rfız-namçe
si olup, kadı, mutasarrıf · ve İstarıJbul medreselerine ya
pılan müderris tevcihatını mulıtevidir. Mühürlerde Meh-- . 
med .Arif ·ve 1viehmed · Rüşdi isimleri. okunmaktadır. 

222 1273-1274 Mustafa İzzet Efendi'nin riJ.z-namçesi olup; kadı, muta
sarrıf, muvakkit ve İstanbul medreselerine yapılan mü
derris tevcilıiUını muhtevidir. Mühürlerde Melımed Arif 
ve Mustafa İzzet isimleri okunmaktadır. 
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. 02Q 
/J oJ 1274-1275 Dürri~Zade Melımed Şerif Efandi'nin · rfız-namçesi Qlup; 

kadı, mutasarrıf ve İstan!bul medreselerinde yapılan mü
derris tevcihatını muhte•.ridir. Mühürlerde Melımed Se-

. . . . 
rif ve Melımed Sa'deddin isimleri okunmaktadır. 

.. 224 1275-1276 Tahsin Efendi~nin def'a-i. saniye . rfız-namçesi olup, ka
dı, mutaı:;arrıf ve İstarı!bul medreselerine yapılan müder
ris tevciJ:atını muhtevidir. Mühürlerde Hasan Tahsin ve 
Mehmed Sa'deddi:ı:ı isimleri okunmaktadır. -1276-1277 Arap-Zade Melımed Zeki Efendi'nin rfız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan mü'
den·is tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Melımed Ze
ki ve Melımed Sa'deddin isimleri okunmaktadır. 

226 1277-1218 Şeyhi-Zade Mehmed. Ali Efendi'nin rılz .. namçesi olup, . 
kadı, mutasarrıf ve· İstanbul medreselerine yapıla.rı mü
derris tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde M~lımed Ali 
ve Şeylıu'l-islam Melımed Sa'deddin Efendi'niıt isimleri 
()kunmaktadır. 

227 1278-1279 Zeyne'l-'Abidin Efendi-Zade Melımed Cemaled.din Efen
di'nin riı.z-namçesi olup; kadı, mutasarrıf ve İstal1bul 
medreselerine yapılan müderris tevcilıatını muhtevidir. 
Mühürlerde Mehmed İlmi ve Mehmed Sa'deddin isimle-
ri okunmaktadır. 

228 1279-1280 J'viustafa İzzet Efendi'nin def'a.:.i saniye rfız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan mü
derris tevcihatrm muhtevidir. Mühürlerde Mustafa İzzet . 
ve Şeyhu'l-islam ·Atıf-Zade Ömer Hüsameddin'in isim
leri okunmaktadır. 

229 1280-1281 . İsmet Bey-Zade A!bdullah Re'fet Bey'in rfız-namçesi 
olup, kadı, mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapı

·ıan müderris tevcilıatmı muhtevidir. Mühürlerde Abdul
lah Re'fet ve Gmer Hüsameddin isimleri okunmaktadır. 

230 1281 Sirozi-Zade Tah'ır Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı, 

mutasarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan müderris 
tevcilıatını muhteviclir. Mühürlerde Mehmed Arif, Meh
med .A_zl.z ve Mehmed Sa'id isimleri· okunmaktadır. 

231 1281-1282 Arap-Zade Mehmed Zeki Efendi'nin def'a-i saniye rfız
namçesi olup, kadı, mutasarrıf ve İstanbUl medresele
rine yapılan müderris tevcihatını muhtevidir. Mühürler-
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232 '1284 

233 1285 

234 1286 

235 1287 

236 1288 

237 1289 

238 1290 

239 1291 

de Mustafa Hakkı, Mehmed Zeki ve Veliyyüddin isim
leri okunmaktadır. 
Mühürlerinde Mehmed llmi ve Muhyiddin Mehmed isim
leri okunan. defter; kadı, mutasarrıf ve İstanbul medre
selerine yapılan müderris tevcilıatıııı. muhtevidir. 
Zeyne'l-Abidin Efendi-Zade es-Seyyid Mehmed Cema
leddin Efendi'nin 'riiz-namçesi olup, onun def'a-i saniye . 
devrine aidtir. Kadı, mutasarrıf ve İstanıbul medresele
rine yapılan müderris tevcihatını muhtevidir. 
Mühürlerinde Şeyhu'l-islam Akşehirli Arap-Zade Meh
med Arlf Efendi'nin olup H::ı..san Fehmi Efendi ve Meh
med isimleri okunan defter, kadı, mutasarrıf ve İstan
bul medreselerine yapılan müderris tevcihatını muhte-. . . 

vidir. 
Mustafa İzzet Efendi'nin def'a-i salise rfız-namçesi olup, 
kadı, mutasarrıf ve İstanıbul medreselerine yapılan mü
derris tevcilıatını muhtevidir. Mühürlerde Mustafa İz
zet ve Hasan Fehmi isimleri okunmaktadır. 
es-Seyyid imadüddin Efendi'nin rfız-namçesi olup, ka
dı:, mutasarrıf, muvakkit ve İstanbul medreselerine ya
pılan müderris tevcihatmı muhtevidir. Mühürlerde Meh:. 
nied İmadüddin ve Şeyhu'l-islam Ahmed Muhtar Efen
di'nin ismi bulunmaktadır. 
Mühürlerinde Mehmed ve Ahmed Muhtar isimleri oku
nan rfız-namçe, kadı, -mutasarrıf ve İstanbul medrese
lerine yapılan müderri~ tevcilıatını muhtevidir. 
Mühürlerinde Ahmed Muhtar, Hasan Re'fet ve Mustafa 
isimleri okunan defter, kadı, mutasarrıf ve İstanbul med
. reselerine yapılan müderris tevcihatını muhtevidir. 
Mühürlerde Hasaiı Fehmi, es-Seyyid Mehmed Cemaled." 
din isimleri' okunan rı:iz-namçe; kadı, mutasarrıf ve İs- .· 
tanıbul medreselerine yapılan müderris tevcilıatını muh· 
tevidir. 

240 1292-1293 Mühürlerde Hasan Fehmi ve Seyyid Ahmed isimleri 
okunan defter, kadi, mutasarrıf ve tcıtanbul medrese
lerine yapılan müderris tevcilıatmı muhtevidir. 

. . 
241 1293 Mühürlerde Seyyid Hüseyin ve Seyyid Arap Mustafa 
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isimleri okunan defter, kadı, · mutasarrıf ve İstaDJbul 
medreselerine yapılan müderris tevcihatmı muhtevidir. 



.242 1294: 

24:3 1295 

Mühürlerde Seyyid Mehmed Necib, Seyyid Halil isimle~ 
· ri ·okunan defter, kadı, mutasarrıf ve İstanbul medrese,. 
lerine yapılan müderris tevcilıatını mulıtevidir. 

Mühürl~rinde Seyyid Mehmed Şem'i, Ahmed· Muhtar 
isimleri okunan defter, kadı~ ıİıutasarrıf tevcihatını ai~-

- tir. 

24:4 1295-1296 · Mehmed Muhyiddin Efendi'nin rfiz-namç.esi olup, kadi, 
• mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Seyyid 

Mehmed Muhyiddin ve Ahmed Es'ad isimleri okunmak
tadır. 

245 1296-1297 
' 

es-Seyyid Mehmed Cemaleddin . Efendi'nin rfiz-namçesi 
olup, onun de;f'a-i rabi'a defteridir. Kadı, mutasarrıf ve 
İstanıbul medreselerine yapılan müderris tevcihatmı 
muhtevidir. Mühürler, Seyyid _Cemaleddin ve Es'ad 
Efendi'ye aidtir. 

24:6 1297-1298 Mehmed Ali R1za Efendi'nin rfiz-namÇesi olup, kadı, 

. mutasarrıf ve İstan'bul medreselerine yapılan müderıis 
tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Mehmed Ali Rıza ve 
Şeyhu'l-islam Üryani-Zade Ahmed Es'ad Efendi'niıı 

isimleri okunmaktadır. 
24:7 1298-1299 es-Seyyid Ahmed İzzet Bey'in def'a-i saniye rfiz-namçe

si olup, kadı _ve müderris tevcihatını muhtevidir. Mühür
lerde Seyyid Ahmed İzzet ve Ahmed Es'ad isimleri 
okunmaktadır. 

24:8 1300-1301 Mehmed Kadri Efendi'nin rfiz-namçesi olup, kadı, mu
. mutasarrıf ve İstanbul medreseledne yapılan müderris 
tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Seyyid Mehmed 
Kadri ve Ahmed Es'ad isimleri okunmaktadır. 

249 · 1301-1302. _ Mühürlerinde es-Seyyid Mehmed Necrb ve Mehmed Sa'
idü'l~Ür:bani isimleri okurian defter, kadı ve mutasarrıf 
tevcihatını muhtevidir. 

250 1302 . Mühürlerde es-Seyyid Mehmed Dürri ve Ahmed Es'adü'l 
Üryani isimleri okunan defter, kadı ve mutasarrıf tev
cihatını muhtevidir. 

251 1303-1304: Mehmed Muhyiddin Efendi'nin def'a-i saniye rfiz-nam
çesi olup, kadı ve mutaşar~ tevcihatını muhtevidir. Mü
hürlerde es-Seyyid Mehmed Muhyiddiıi ve Ahmed Es'
adü'l-Üryani isimleri okunmaktadır. 
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252 ·1304..:1305 Nakfrhu'l-eşraf tevfikü'l-Hüseyın es-Seyyid Tevfilı:: Mus
tafa Efendi'rıin ruz-namçesi olup, kadı ve mutasarrıf 
tevciliatı:ni muhtevidir .. Mühürlerde :M:ustafa Tevfik ve, 

. Ahmed Es'adü'l-Üryanfisimleri okınımaktadır. 
253 · 1305-1306 Vak'a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi'nin rilz-namçesi olup, 

kadı Mutazarrıf ve İstanbul medreselerine yapılan mü
derris-tevcihatını muhtevidir. l\1:ühürlerde ·Ahmed Lütfi 
b. Mehmed ve Mehmed · Ömer Lütfi Bodrumi isimleri 
okunmaktadır. 

254 1306-1307 1v1ühründe es-Seyyid Mehmed Ali Rıza ismi okunan def
ter, kadı, mutasarrıf ve muvakkit tevcihatını muhtevi 
olup ciltsizdir. 

255 · 1307-1308 Neeib Efendi zamaııanı. tevcihatı olup, kadı, muta~arrıf, 
muvakkit ve İstanbul medreselerine yapılan müderris 
tevciliatını muhtevidir. Rilz-namçe mühürsüzdür. 

256 1309 Mühürlerinde Seyyid Süleyman ve ŞeyhU:'l-islam Meh-
nied Cemalüddiı:i Efendi'nin isimleri ibulunan rilz-nam

. çe, kadı, mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. 
257 1310-1312 es-Seyyid Mehmed Dürrl Efendi'nin ··rilz-namçesi olup, 

kadı ve mutasarrıf tevciliatını muhtevidir. Mühürsüz
dür. 

. 

B -·Anadolu Kadıaskerliği Rilz-namçeleri (AKR.) 
1 1076-1077 Mi.üıründe Abdurrahman ismi olrunan defter, kadı ve 

müderris tevcilıatını muhteyidir. · . 
. 2 1077-:1.078 Feyzullalı Efendi'nin ruz-ııamçesi olup, kadı ve müder-

ris tevciliatını muhtevidir. Mühürde Feyzullah ismi 
akınımaktadır. 

3 1079-1080 Mühründe Mehmed ismi okunan defter, kadı ve müder-. . . 

ris tevcihatını mu_h.tevidir. 
4 1081-1083 Damad Efendi'nin rilz-namçesi olup,· kadı mutasarrıf ve 

müderris tevcihatıııı muhtevidir. Mühütde Mustafa ismi 
ok:ımniaktadır. 

5 1087-1088 Bali Efendi'nin rilz-namçesi ollJp, kadı ve rnüderris tev-

6 1088 
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cihatuıı muhtevidir. Mühürde Abdulıil Bali kelimeleri 
okunmaktadır .. 
Damad Efendi'nin rilz-namçes~ olup, yarısı ve arka ka
pağı yoktur. Mevcut bölüm kadı tevcihatını rnuhtevidir. 
Mühürde Hamid ismi okunmaktadır. 



(J/1 ·ıo96 

7 1099-1101 

Feyzullah Efendi'nin Rüz-namçesi olup kadı· ve müderris 
· tevcihlerini muhtevidir. 
Hakimbaşı-Zade Yahya Efendi'nin rfız-namçesi olup, 
kadı tevcihatmı muhtevidir. Mühür Yahya Efendi'nin
dir. 

8 1104-1105 :M:ühründe Mehmed Fehmi · ismi okunan defter, kadı, 

mutasarrtf ve müderris tevcihatını mulıtevidlr . 
• 

9 1106-1107 Eze-Zade Abdı..İllah Efendi'rıin rılz-namçesi olup, kadı 
ve müderris tevcihatmı muhtevidir. Mühür, Aıbdullah 
Eferıdi'nindir. 

10 1108-1109 ~vliya Mehmed Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı, mu
tasıirrıf ve müderris tevclliatını muhtevidir. Mühür, 
Mehmed Efendi'nindir .. 

11 1110-1111 Hoca-Zade es-Seyyid Osman. Efendi'nin rfız-namçesi 
olup, kadı, mutasarrıf ve müderris tevcilıatım muhtevi
dir. Mühür Osman Efendi'nindir. 

~ 

12 1111-1112 Ali Efendi'nin ruz-namçesi ·olup, kadı, mutasarrıf ve 
müderris tevcihatını muhtevidir. Mühür, Ali Efendi'nin
dir. 

13 1112-1113 Abdullah Efendi'nin rılz-namçesi olup, kadı, ~utasarrıf 
ve müderris tevcihatım muhtevidir. 1-/ı:ühürde Abdullah 
ismi okunmaktadır. 

14 1115 Mühründe Yahya ismi okunan rfı.z-.namçe, altı varaktan 
rbaret olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatmı muhtevidir. 

. . 
15 1125-1126. Mirza-Zade Şeyh Mehmed Ef~ndi'nin rfız-namçesi olup, 

kadı ve müderris tevcihatmı muhtevidir. Defter içinde 
ayrıca cilde dahil olmayan ve 1119 senesine rud olan 
dört sahlfe müderris tevcihatı bulunmaktadır. Defter
deki mühürde Mehmed ismi okunmaktadır. 

16 1126-1127 Mühründe Aıbdullah isp:ıi okunan defter, kadı, mutasar
rıf ve müderris tevcihatım mu_lıtevidir. 

17 · 1127-1128 Uşşaki-Zade es-Seyyid Aıbdullah Efendi'nin rfız-namçe
si olup, kadı ve müderris tevciha..tını muhtevidir. Mühür, 
Abdullah Efoo.di'nindir . 

. 18 1129-1130 Ataullah Efe~di'nin rfız-namçesi olup, kadı, mutasarrıf 
ve Üsküdar medreselerine yapılan müderris tevcihatım 
muhtevidir. Mühür, Ataullah Efendi'nindir. 
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19 1133-1134: Feyzullah Efendi'nin İilz-namçesi olup, . kadı ve müder- . 
ris tevcihatını muhtevidir. ·Mühür, Yahya ·Efendi-Zade 
Feyzullah Efeiıdi'nindir. 

20 1134:-1135 Ak Mahmud· Efendi-Zade Seyyid Mehmed Zeynü'l-'Abi
din Efendi'nin riız-namçesi olup, kadı ve Üsküdar .med
reselerine yapılan müderris tevdhatını muhteviclir .. Mü
-hür, Zeyrüi'l-'Abidin Efendi'ninclir. · 

21 1137-1138. İmam-ı Sultani Salih Efendi'nin riız-namçesi olup, ka
dı, ve Üsküdar medreselerine yapılan müderris tevCiha
tını niuhtevidir. Mühür, Salih Efendi'nindir. 

22 1138-1139 Dürri Mehmed Efendi'nin riız-namçesi olup Iradı ve üs
küdar medreselerine yapılan müderris. tevcihatını. muh
tevidir. Mühür, Mehmed Efendi'nindir. 

23 · 114:0-114:1 Mustafa Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve Üsküdar 
medreselerine yapılan müderrls tevcihatını muhteviclir . 

. · Ayrıca ıbir kaç Bursa medi'esesine yapılan tevcihat da 
defterde yer almıştır. Mühür, Mustafa Efendi'nindir. 

24: 114:2-114:3 Şeyhu'l-islam İsmail :mfendi-Zade İshak Efendi.'nin rfız
namçesi olup, kadı ve Üsküdar medreselerine yapılan 

· müderris tevcihatmı muhtevidir. Mühür, İshak .Efendi'-
nindir. · 

25 114:4:-114:5 Şeyh-Zade Mehmed Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı . 
ve Üsküdar medreselerine yapılan müderris tevcihatını 

. muhtevidir. Jl.fühür, Mehmed Efendi'ninclir .. 
26 114:9-1150 Mühründe Mehmed ismi okunan defter, ·kadı ve muta

. sarrıf tevcihatını muhtevi olup ön kapağı eksiktir .. 
27 1150 Mestci-Zade Abdullah Efendi'nin . riız-namçesf olup, ka- ·· 

dı ve mutasarrıf tevcihatmı muıitevidir. Mühürde Ab
dullah ismi okunmaktadır. 

28 1153-1154: Kara Halil Efendi-Zade Mehmed Sa.'id .Efendi'nin rfız
namçesi olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhteviclir. 
Mühür, Mehmed Sa'id Efendi'nindir. 

29 1154-1155 Abdullah Efendi'nin rfız-naıiıçesi olup; kadı ve muta
sarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür A'bdullah Efendi'-

30 1156 

92. 

nindir. 

Mahmud Efendi-Zade Abdullah Efendi'nin rfız-namçesi 
olup, kadı- ve mutasarrıf t_evciJıatnn muhtevidir. Mühür 
A!bdullah Efendi'nindir. 



31 1159..:1160 · Dürri-Zade Mustafa Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, kadı 
ve mutasarrıf tevcihatını mu_lıtevidir. Mühür Mustafa 
Efendi'nindir. 

32 1161-1162 Mühründe Lütfuilah ismi okunan defter, kadı ve mu
tasarrıf tevcihatmı muhtevidir. 

33 1163-1164 Mahmud Efendi-Zade A:bdurrahim Efendi'nin rf:ız-nam
çesi olup, kadı tevcihatını muhtevidir. Mühür, Abdurra
him Efendi'nindir. 

34 ~1164-1165 IDbu Bekir-~ade ·Ahmed Efendi'nin rüz-namçesi olup, 
kadı ve mutasarnf tevciha.tını muhtevidir. Mühür Ah
med Efendi'nindir. 

35 1165-1166 Piri-Zade Osman Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, kadı v~ 
mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, Osman Efen
di'nindir. 

36 1167-1168 Mühründe Mehmed Salih ismi okunan defter, kadı ve 
mutasarrıf tevcihatını . muhtevi olup, arka kapağı kop
muş ve cildi dağılmış durumdadır. 

. '-

37 ll 70-1171 Çelebi-Zade İsmail Asuiı Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, 
kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, 
Asım Efendi'niııdir. 

38 1174-1175 Mühründe Mehmed Hadi ismi okuiıan rf:ız-namçe, kadı 
ve mutasarrıf tevcihatını ıiıuhtevidir. 

39 1176-1177 es-Seyyid Aıbdullah Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, kadı 

ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürde Aıbdul-. 
lah ismi okunmaktadır. 

40 1178-1179 Tahsin-Zade Ahmed Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, kadı 
ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürde Mehmed 
Ahmed isimleri okunmaktadır. 

41 1181-1182 Mühründe Mehmed Emin ismi okunan defter, kadı tev~ 
elliatma münhasır olup kapsızdır. 

42 1182-1183 Abdullah Efendi-Zade Mehmed Es'ad Efendi'nin rf:ız

namçesi olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. 
Mühür, Mehmed Es'ad Efendi'nindir. 

43 1183-1184 bamad-Zade Mehmed Mur?,d Efendi'nin rf:ız-namçesi 
. olup, ·kadı ve muta.Sarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür
de Mehmed Murad ismi okunmaktadır. 

44 1184-1185 Mehmed Emin Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, kadı ve mu
tasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, Mehmed Emin 
Efendi'nindir. 
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45 1185-1186 · Es' ad Efendi-Zade. es-Seyyid Mehmed Şeref. Efendi'nin 
ri'ız.;namçesi. olup, ·kadı ve mutasarrıf tevciliatım muh
tevidir. Mühürde Mehmed Şeref ismi okunmaktadır. 

46· 1186 es-Seyyid !brahim Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve 
mutasarrıf tevcihatıı"ll ınuhtevidir. Mühürde Seyyid İb
rahim ismi okunmaktadır. 

47 1187-1188 Dürri-Zade Mehmed Nfırullah Efendi'nin l'fız-nanıçesi 
olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatım muhtevidir. Mühür, 
Mehmed Nfırullah Efendi'ninclir. . · 

48 1188-1189 es-Seyyid Mehmed Ataullah Efendi'nin rfız-namç,esi 

. olup, kadı ve mutasarrıf tevciliatım muhtevidir. Mühür, 
Ataullah Efendi'nindir·. 

4-9 1190 · İshak Efendi-Zade Şerif Yahya Efendi'nin ruz-namçGsi 
olup, kadı ve mutasarrıf tevc~at~ muhtevidir. Mühür 
Şerif Yahya'nındır. 

50 1190-1191 Ali Satıh Efendi'nin rılz-namçesi olup kadı ve mutasar
rıf tevcihatını muhtevidir. Mühürde Ali ismi okunmak
tadır. 

51 1206 Hayrullah Efendi'nin rfız.:namçesi olup, kadı ve muta
sarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür Hayr.ullah Efendi'- · 
nindir. 

52 1220-1221 Mehmed Emin Efendi'nin rfız-namçesi. olup, kadı ve 
mutasarrıf tevcihatım muhtevidir. Mehmed Emin. Efen
di'nin mührünü taşıyan defter, lrapsız iki forma hhlin
dedir. 

53 1222 IV. Mustafa'nın tahta cülfısunda ocağa verdikleri ·hatt-ı 
hümayfın ve ocaktan devlete verilen seneelin mahfılz bu
lunduğu defterdir .. 

54 1224-1225 Mehmed Emin Efendi'nin rılz-namçesi olup, kadı ve mu
tasarrıf tevcihatmı muhtevidir. Mühür, Mehmed Efen
di'nindir. 

55 1230-1231 es-Seyyid Mustafa Edib Efendi'nin · rılz-namçesi olup, 
kadı ve mutasarrıf tevcihatım muhtevidir. Mi.ihürde Ah
med Reşid ismi okunmaktadır. 

56 · 1235-1236 :M:ehmed Raşid Efendi'nin rılz-namçesi olup, kadı ve· mu~ 
tasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürde Mehmed Ra
şid ismi oklll+maktadır. 
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57 1237-1238 · Ahmed Reşid Efendi'nin. rlız-namçesi olup, kadı ve mu- · 
_. tasarrıf tevcihatını muhtevidir. MWıürde Seyyid Ahmed 

Reşid ismi okunmaktadır. -
58 . 1239-1240 Çerkes Bey-Zade Mehmed Rah~ıi Efendi'nin rlız-nam-_ 

çesi olup, · kadı ve mutasarrıf tevciliatını muhtevidir. · 
Mühürde MeJımed Ralımf ismi okunmaktadır. 

59 1240 Seyyid Yfumf Efendi'nin ruz-naınçesf olup, kadı ve ınua 
tasarrıf tevcihatını muhtevidir . .Defter mühürsüzdür. 

60 1240-1241 Kadı-Zade Mehmed Tahir Efendi'nin rlız-namçesi olup, 
kadı· ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürsüz
dür. 

-61 1242-1243 Mehmed Sa'dull&h Efendi'nin ruz-namçesi olup, kadı ve 
· mutasarrıf tevcihatını niuhtevidir. Mühürde Mehmed 

·, Sa'dullah Efendi ismi okunmaktadır. 
62 1243-1244 Seyyid Ali Rıza Efendi'nin rftz-namçesi olup, kadı ve 

mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür,. Sey-yid Ali 
Rıza'nındır. -

63 1244-1245 Hamdullah Efendi Ruz~namçesi olup, kadı ve mutasar
rıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, Mehmed Efendi'nin
dir. 

64 1245 .Abdurrahman Efendi'nin ruz-namçesi olup, kadı ve mu
tasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür Abdurrahman 
Efendi'nindir. 

65 ·1246-1247. Mehmed Zeyne'l-'A:bidin - Efendi'nin rlız-namçesi olup,. 
kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürde 
Seyyid Mehmed Zeyne'l-'Abidin yazılıdır. 

66 ·1247-1248_ Mehmed Sa'id Efendi'nin ruz-namÇesi ohip, kadı ve mu
. tasarrıf tevcihatını muhteviclir. Mühür, Mehmed Sa'id 
Efendi'ııiiıdir. 

67 1249-121:)0 Aıbdu'l-K&dir .Efendi'nin rlız-namçesi olup, kadı ve mu
tasarrıf tevcihatım mulıtevidir. Mühür, .A:bdulkadir 
Efendi'nindir. 

68 1250-1251 Emin Bey-Zade Abdu'l-ka.dir Efendi'nin riız-namçesi 

olup,- kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, 
~.Jbdulkadir Ef€mdi'nindir. 

69 1251.;1252 Yusuf Paşa-Zade Mehmed Nazif Efendi'nin ruz-nam
çesi olup, kadı ve mutasarrif tevcihatını muhtE~v!dir. 

· Muhür Mehmed Nazlf'indir. 
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70 1252-1253 .Abdl.U'!'ahim Efendi'nin riiz-namçesi olup, kadı ve mu- . 
tasarrıf t_evcllıatını muhtevidir. Mühür Aibdurrahim 
Efendi'nindir. 

71 

72 
; ' 

73 

1254 Ser etıbba-i sultani Abdu'l-hak Efendi'nin riiz-namçesi 
olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, 
.AJbdu'l-hak Efendi'nindir. · 

1255-1256 Mustafa !zzet Efendi'nin mührünü taşıyan defter, ka
dı ve mutasarrıf tevcllıatını muhtevi· olup baş kapağı 
düşmüştür. 

1257 Abdulhalim Efendi'nin rlız-namçesi olup, kadı ve muta
sarrıf tevcllıatını muhtevidir. Mühür, Abdulhalim Efen
di'nindir. 

74 1258-1259 üryani-Zade Mehmed_Aziz Efendi'nin rfız-namçesi olup,. 
kadı ve mutasarrıf tevcllıatıhı muhtevidir. Mühürde 
Mehmed Aziz ismi okunmaktadır. 

75 1259-1260 Ra'if Bey Efendi'nin riiz-namçesi olup, kadı ve muta
sarrıf tevcllıatını muhtevidir. Mühürde Mehmed Ra'if 
isıni okunmaktadır. 

76 1260-1261 Mustafa NUri Efendi rfız-namçesi olup, 
sarrıf tevcllıatını muhtevidir. Mühür, 
Efendi'nindir. 

kadı ve muta
Mustafa Nuri 

77 1261-1263 es-Seyyid :librahim Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve 
mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, ilirahim 
Efendi'nindir. 

78 1263-126~ Mehmed Arif Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve· mu
tasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, Mehmed Arif'
indir. 

79 1264-1265 Ömer Ağa-Zade Mehmed Tevfik Efendi'nin rfız-namçe
si olup· kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mü
hür, Mehmed Tevfik Efendi'uindir. 

80 1265-1266 Mehmed Sa'id Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve mu
tasarrıf tevcllıatını muhtevidir. Mühür, Mehmed Sa'id 
Efendi'nindir. 

81 1266 Mehmed Kamil Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve 
mutasarrıf tevcllıatını muhtevidir. Mühür, Mehmed Kfi..; 
mil'indİr. · · 
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82 1267-1268 Kevikibi-Zade Mehmed Sa'id Efendi'nin riı.z-namçesi 

olup, kadı ve mutasarrıf tavelliatını muhtevidir. Mühür, 
Mehmed Sa'id'indir. 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

1267-1268 

1269-1270 

• 

1270 

1270-1271 

1272 

1272-1273 

1273-1274 

1274-1275 

1275-1276 

1277 

Mir :librahim İsmet Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve 
mutasarrıf tavelliatını muhtevidir. Mühür,_ İbrahim ts
met'indir. 

Dürri-Zade Efendi-Zade es-Seyyid Mehmed Şerif Efen
di'nin rfı.z-namçesi olup, kadı ve mutasarrıf tavelliatını 
muhtevidir. Mühürde Mehmed Şerif ismi okunmaktadır . 

Mehmed Nafi 'Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve mu
tasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür, Seyyid Meh
med'indir. 
Arap-Zade Zeki Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, kadı ve 
mutasarrıf tavelliatını muhtevidir. Mühür, Mehmed Ze
ki'nindir. 
Meşreb-Zade Ali Raik Efendi'nin rf:ız-namçesi olup, ka
dı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürler, Ali 
Raik ve Mehmed Arif'indir. 

Şeyhi-Zade es-Seyyid Mehmed Ali Efendi'nin rf:ız-nam
çesi. olup, kadı ve mutasarrıf tevclliatını muhtevidir. 
Mühürlerde Mehmed Ali ve Mehmed Arif isimleri okun
maktadır. 

es-Seyyid Mehmed Cema.Ieddin Efendi'nin rfız-namçesi 
olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mü
hürlerde Mehmed Cemaleddin ve Mehmed Arif isimle
ri okunmaktadır. 

İsmet Bey-Zade es-Seyyid Abdullah Efendi'nin rfız
namçesi olup, ·kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. 
Mühürde Seyyid . .A!bdullah Re'fet ismi okunmaktadır. 

Sirözi-Zade es-Seyyid el-Hac Mehmed Tahir Efendi'nin 
rf:ız-namçesi olup, kadı ve mutasarrıf tavelliatını muh
tevidir. Mühürler, Mehmed 'l'ahir ve Mehmed Sa'idü'd
din Efendilerindir. 

Celaleddin Efendi hafidi ömer Hüsameddin Efendi'nin 
rfız-namçesi olup, kadı ve mutasarrıf tavelliatını muh
tevidir. Mühürlerde ömer Hüsameddin ve es-Seyyid 
Mehmed Sa'idü'd-din isimleri okunmaktadır. 
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93 1278 

94 1279 . 

95 1279-1280 

Mehmed Rifat Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve mu
ta.Sarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Mehnied 
Rif'at ve şeyhu'l-islam Mehmed Sa'düddin'in isimleri 
okunmaktadır. 

Mehmed Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı- ve mutasar
rıf · tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Mehmed Amir ve 
Mehmed Sa'düddin isimleri okunmaktadır. 

/ 

Mehmed 'Imadüddin Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı 
· ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. ·Mühürlerde Meh
med 'Imadüddin ve şeyhu'l-islam Atıf-Zade ömer Hü
sameddin Efendi'nin isimleri okunmaktadır. 

96 1280-1281 Mehmed Refik Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve mti
tasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mehmed Refik ve ömer 
Hüsameddin Efendilerin mühürleri defterin bölümleri 
sonlarındadır. 

97 1281-1282 Mustafa .Asıriı Efendi'nin rfız-namçesi olup, kadı ve mu
tasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Mustafa 
.Asım ve Ömer Hüsameddin isimleri okunmaktadır. 

98 1283 Arap-Zade Mehmed Eriıb Efendi;nin rfız-namçesi olup, 
· kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde· 
Mehmed Erib ve şeyhu'l-islam Hacı Mehmed Refik efen
dilerin isimleri okunmaktadır. 

99 1284 es-Seyyid el-Hac Hasan Re'fet Efendi'nin rtı:z-namçesi 
olup, kadı ve mufasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühür
lerde, Hasan Re'fet ve Mehmed Refik isimleri okunmak
tadır. 

100 1285--1286 Osman Paşa-Zade Mehmed NUri Efendi'nin riiZ-namçe• · 
si olup, kadı ve mutasarrıf t~vcihatını muhtevidir. Mü

. hürlerde Mehmed NUri ve şeyhu'l-islam Akşehirli Ha
san Fehmi Efendi'nin isimleri okunmaktadır. 

101 1287 · Ali Paşa-Zade es-Seyyid Ahmed Aziz Efeneli'nin · rfız
namçesi olup,· kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevi
dir: Mühürlerde Ahmed Aziz ve Hasan Fehmi Efendi'
nin ismi okunmaktadır . 

. 102 1290-1291 Mustafa Vehbi Efendi'nin rfı.z-naınçesi olup, kadı ve 
mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Mustafa 
Vehbi ve Hasali Fehmi isimleri okunmaktadır. 
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103 1291-1292 Hüseyin Agah Efendi'nin riiz-namçesi olup, kadı ve mu
. tasarrıf tevcihatmı muhtevidir. Mühürlerde Hüseyin 

104 1292-1293 

· · io5 · 1293-1294 

~ 1 

106. 1294-1295 

107 1295-1296 

108 1296-1297 

Agah ve Hasan Fehmi isimleri okunmaktadır. 
Mehmed Şem'i Efendi'nin · . riiz-namçesi olup, kadı ve 

. mutasarrıf tevcihatmı muhtevidir. Mühürlerde es-Sey
. yid Mehmed Şem'i ve şeyhu'l-islam İmam-ı Sultani Ha-
. fız Hasan Hayrullah Efendi'nin isimleri okunniaktadır. 
Ali Satıh Efendi-Zade es-Seyyid Mehmed Kadri Efen
di'nin riiz-namçesi olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatını · 
muhtevidir. Mühürlerde Mehmed· Kadri ve şeyhu'l-islam 
Hacı Kara Halil Efendi'nin isimleri okunmaktadır. 

. Dürri-Zade es-Seyyid Mehmed Dürri Efendi'nin rtı.z

nilmçesi olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevi
dir. Mühürlerde Mehmed Dürri ·ve şeyhu'l-islam Ahmed 
Muhtar Efendilerin isimleri okuiımaktadır. 
Ders Vekili es-Seyyid Halil Fevzi Efendi'nin riiz-ıiamçe
si olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. 
Mühürlerde Halil. ve şeyhu'I-islam üryaru-Zade Ahmed 
Es'ad efendilerin isimleri okunmaktadır. 
Nakibu'l-eşraf es-Seyyid Mustafa Tevfik Efendi'nin 
riiz-namçesi olup, kadı ve mutasarrıf tevcihatmı muh
tevidir. Mühürlerde Mustafa Tevfik ve Ahmed Es'ad 
isimleri okunmaktadır. , 

109 1298-1299 Seyfü'd-din Efendi'nin riiz-namçesi olup, .kadı ve muta
sarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Seyfüddin ve 
Ahmed Es'ad isimleri okunmaktadır. 

110 1299-1300 el-Hac Mustafa Nazif Efendi'nin rtı.z-namçesi olup, mu
tasarrıf ve muvakkit tevcihatmı muhtevidir. Mühürsüz
dür. 

111 1299-1300 es-Seyyid el-Hac Mustafa Nazif Efendi'nin riız-namçesi 
·olup, mutasarrıf tevcihatmı muhtevidir. Mühürlerde 
Mustafa ve Ahmed Es'ad isimleri okunmaktadir. 

112 1300-1301 . Ya'kfı!b Asım Efendi'nin riiz-namçesi olup, mutasarrıf 
. tevcihatmı muhtevidir. Mühürlerde es-Seyyid Ya'kub 
Asım ve Ahmed Es'ad isimleri okunmaktadır. 

113 1301~1302 es-Seyyid Mehmed Şerif Efendi'nin riiz-namçesi olup, 
· mutasarrıf tevcihatını muhtevidir. Mühürlerde Mehmed 
Şerif ve Ahmed Es'ad Efendi isimleri okunmaktadır. 
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114 1302-1303 · Bodrunıi el-Hac ömer Efendi'nin rU.z-namçesi olup, mu
tasarrıf tevcihatını muhtev1dir. Mühürlerde Ömer Lut- · 
fi ve Ahmed Es'ad isimleri okunmaktadır. 

115 1303-1304 Efendi-Zade Tevfik Efendi'nin ;ıi:ı.z-namçesi ·olup, muta
sarrıf tevcihatını muhtev!dir. Mühürlerde es-Seyyid . 
Mehmed Tevfik ve Ahmed Es'ad isimleri okunmakta
dır. 

116 1305-1306 Sırri Efendi'nin riız-namçesi olup, mutasarrlf tevciha- · 
tım muhtev1dir. Mühürlerde Süleyman Sırri ve Ahmed 
Es'ad isimleri okunmaktadır. 

117 1306-1307 es-Seyyid Osman Kamil Efendi'nin rU.z-namçesi olup, 
mutasarrıf tevcihatını muhtev1dir. Mühürlerde Osman 
Kamil ve şeyhu'l-islam Badrumi Ömer Lütfi Efendinin 
isimleri okunmaktadır. 

118 1307'-1308 es-Seyyid Ahmed Necrb Efendi'nin riız-namçesi olup, 
mutasarrıf tevcihatını muhtev1dir. Mühürlerde Ahmed 
Nec]b ve Ömer Lütfi Badrumi'nin · isimleri okunmakta
dır. 

119 1308.:.1309 Mühürlerde Abdullah Şaki ve şeyhu'l-islam Mehmed 
Çemaleddin Efendinin isimleri olup, . mutasarrıf tevci
hatma rudtir. 

120 1309-1310 Ispartavi-Zade Mehmed · Tevfik Efendi'nin rftz-namçesi 
olup, mutasarrıf tevcihatını muhtev1dir. Mühürlerde 
Mehmed Tevfik ve Mehmed Cemaledilin isimleri okun:- ·. 
maktadır. 
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