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SUNUS

 Karapınarımız Osmanlı sultanlarının tescil ettiği ve “Sultaniye” olarak adlandırdığı köklü bir tarihe, 
kültür ve medeniyete sahip, ülkemizin ve yöremizin müstesna şehirlerinden birisidir. İşte bu geçmişin bize 
vermiş olduğu sorumlulukla hizmet kaygımız ve çabamız bir kat daha artmakta.
 Siz kıymetli Karapınar halkının bizlere teveccüh göstererek, ilçemizin yönetimine layık gördüğünüz 
tarih, daha önce de belirttiğimiz gibi Karapınar’da değişme, gelişme ve çağdaşlaşmanın tekrar başladığı, 
heyecanın, cesaret, azim ve kararlılığın Karapınar’ı kapladığı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
 Bizlerde şahsım ve çalışma arkadaşlarımla birlikte, yönetim anlayışımızın gereği olarak, tüm 
faaliyetlerimizde “öncelikle insanlara önem, değer veriyoruz ve yeniliklere açık, katılımcı bir çalışma tarzı 
uyguluyoruz.”
 Günümüzde tüm etkileriyle yaşanan hızlı kentleşme süreci yerel yönetimlerimizi giderek büyüyen 
bir takım sorunlar ile karşı karşıya bırakmaktadır. Belediyeler bir yandan mevcut hizmetleri daha yaygın ve 
daha iyi sunmak zorunda kalırken, öte yandan da farklı ve yeni kentsel hizmetlere olan talebi karşılamaya 
çalışmaktadır.
 Unutulmamalıdır ki, yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin temel görevleri olan yol, su, 
bayındırlık ve imar faaliyetleri gibi işlerin yanında ve aslında daha da önemli olması gereken, insanlığı 
ilgilendiren, halka yönelik başka görevleri de vardır. Bu önemli görev; beldesindeki insanları durağanlıktan 
kurtaracak, bireysel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetleri yerine 
getirmesidir.
 Karapınar’ın köklü geçmişindeki gibi günümüzde de, hepinizin bildiği gelişmelerle kıymeti bir kat 
daha artmakta, ülkemiz ve bölgemiz için vazgeçilemez, son derece stratejik ve kıymetli bir enerji havzası 
haline gelmektedir. Bizler bu bilinçle daha çok mesai harcayacak, kentimizin her yönden değişip, gelişmesi 
için her alanda faaliyetlere hız vereceğiz.
 Elinizdeki bu çalışma, bu düşünceden hareketle, kentimizin kültürel ve sosyal gelişimine büyük 
katkı sağlayacağı konusunda hemfikir olduğumuz, köklü tarihimizin araştırılması ve yeni eserler meydana 
getirilmesi noktasında temel eserler arasında yer alacağı inancının bir ürünüdür.       
 Kıymetli araştırmacılarımız Sayın Cengiz EROĞLU, Sayın Murat BABUÇOĞLU, Sayın Fuat TİGİN 
ve değerli çalışma arkadaşları ülkemiz ve dünya tarihinin temel kaynaklarından birisi olan Başbakanlık 
Osmanlı Arşivinde yaptıkları kapsamlı araştırmalar sonucunda, şehrimiz ve bölgemize ait binlerce arşiv 
belgesi içerisinden, son derece hassas bir seçimle belirledikleri belgeleri bizlerin istifadesine sunuyorlar. 
Kendilerine çalışmalarından ve kentimize bu eserle gerçekleştirdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 
 İnsan odaklı, sosyal hizmet anlayışımızın ürünü olan bu kıymetli eserin başta halkımız olmak üzere, 
Karapınar ile ilgili çalışmalar yapacak tüm araştırmacılara katkı sağlaması, yeni eserlerin ortaya çıkmasına 
vesile olması en büyük dileğimdir.

                   Mehmet MUGAYITOĞLU
                 Karapınar Belediyesi Başkanı
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ÖNSÖZ

 Osmanlı İmparatorluğu, kuruluşundan itibaren aynı derecede önem taşıyan iki hazineye sahipti. 
Bunlardan birincisi doğal olarak “hazine-i hassa” yani maddi manada para hazinesi, diğeri de “hazine-i 
evrak” yani Osmanlı arşiviydi. Hazine-i evrak tabiri Osmanlı yöneticilerinin sistem içerisindeki kayıt ve 
yazışmalara verdikleri önemi ve bu kayıtların devlet hayatındaki yeri ve önceliğinin en anlamlı göstergesidir.
 Osmanlı İmparatorluğunun evrak hazinesinden günümüze ulaşan ve halen en büyük hazinelerimizden 
olan bu muazzam kültür birikiminden istifade edilerek, Karapınar şehrinin tarihi gelişimi, mülki ve idari 
yapısı, sosyo-kültürel özellikleri, ekonomisi, ticari hayatı, mimari dokusu, kentsel dönüşümü vb. birçok 
dikkat çekici konuları içeren “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Sultaniye-i Karapınar” adlı bir eser ve sergi 
hazırlamak üzere yola çıktık.
 Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yaptığımız çalışma neticesinde, Anadolu’nun önemli derbentlerinden 
birisi olan Karapınar (Sultaniye / Sultaniye-i Karapınar) ve çevresi ile ilgili binlerce belge tespit ettik. Bu 
büyük hazinenin bilim ve kültür hayatına kazandırılabilmesi için ince eleyip, sık dokuduk. Karapınar ve 
çevresinin tarihine ışık tutacak bilgileri içeren ve mümkün olduğunca bilinenleri tekrar etmeyen arşiv 
belgelerini çalışmamızın kapsamına almaya çalıştık. Ayrıca belge seçiminde yukarıda değindiğimiz konu 
başlıkları doğrultusunda, hayatı ve şehri her yönüyle ele alabilecek çeşitliliği sağlamaya özen gösterdik. Bu 
zor ve meşakkatli süreç sonucunda, çalışmada yer alacak yüzün üzerinde belgeyi tespit ettik. Bu belgelerin 
en eski tarihlisi 1560, en yeni tarihlileri ise 1917-1918 yıllarına aittir. 
 Belirlenen belgelerin transkripsiyonu ile birlikte, sadeleştirilmiş metinlerini de hazırlamayı, 
çalışmanın herkesçe anlaşılabilmesi ve her kesime hitap edebilmesi açısından gerekli gördük. Klasik bir 
transkripsiyon yerine, genelde bugünküne yakın olan ifadeleri kullanmayı tercih ettik. Yine sadeleştirme 
bölümlerini de mümkün olduğunca basit, anlaşılır, arşiv belgesinin yazıldığı dönemin gerektirdiği fazlaca 
hitap ve dua gibi ağdalı cümlelerinden arındırarak, ancak, konu bütünlüğünü ve özünü bozmadan, 
meseleyi en yalın haliyle yansıtacak şekilde oluşturmaya çalıştık. 
 Kitaba belgeleri eskiden, yeniye doğru kronolojik bir sıralama yaparak yerleştirdik. Sayfa düzeninde 
ise sağ tarafa belgelerin orijinal görüntülerini ve ayrıntılı fon kodlarını, sol tarafa da mümkün olduğu 
ölçüde Türkçe ve İngilizce kısa özetleri ile transkripsiyon ve sadeleştirmelerini koyma usulünü benimsedik. 
Ait olduğu bölüme sığmayanları sonraki, devam eden sayfalara kaydırdık.
 Diğer benzer çalışmalarımızda da her zaman vurguladığımız gibi bu tür eserlerin en önemli 
misyonu, sosyal bilimlerle ilgilenen tüm araştırmacılara ve bilhassa kent tarihçilerine kendi alanları ve 
araştırma konularıyla ilgili yeni fikirler verebilecek, yeni çalışmalara esin kaynağı olabilecek belgeleri 
yayınlayabilmektir. Yoksa yeni bir tarihçe yazmak gibi bir kaygımız yoktur. 
 Bu eser şüphesiz, Karapınar halkının imkânlarını en iyi şekilde değerlendirerek, yöreye ve 
insanlarına yeni katma değerler sağlama gayretinde olan başta Karapınar Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet 
MUGAYITOĞLU olmak üzere,  Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Duran KARAGÖZ ve Sayın Mehmet 
ÖZCAN beylerin büyük destek, teşvik ve katkılarıyla oluşmuştur, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.  
 Ayrıca bizlere eserin hazırlanması sürecinde her türlü desteği sağlayan ZESTANITIM’ın 
sahibi Sayın Zuhal EROL ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Çalışmamızın tüm hatalarının 
bizlere ait olduğu düşüncesiyle, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, 
tüm araştırmacılara faydalı olması da en büyük arzumuzdur.

               Cengiz EROĞLU-Murat BABUÇOĞLU-Fuat TİGİN
               Ankara-2013
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GIRIS
 Karapınar, Konya’nın ilçelerinden biri olup, kent merkezinin 94 km doğusundadır. Batısında Konya 
(Karatay) ve Çumra; doğusunda Ereğli ve Adana; güneyinde Karaman; kuzeyinde Aksaray vardır. Ova 
üzerine kurulu olan ilçenin çok eski yerleşim yerlerinden biri olduğu bilinmektedir. Tarihi İpek Yolu üzerin-
de bulunması, ilginç jeolojik yapısı, suları farklı özellikler içeren ve dünyada bir benzeri daha bulunmayan 
krater gölleri ile ülkemizin de sayılı turizm alanlarından biri olarak tanınan Karapınar ayrıca erozyonun da 
önüne geçebilen nadir bölgelerden biridir. İlçenin merkez nüfusu 32.734 olup; bu sayı köyler ve beldelerle 
birlikte 48.176’dır. 2.670 km²’lik yüzölçümü ile Konya’nın büyük ilçelerinden biri sayılmaktadır. Kendisine 
bağlı 4 beldesi, 15 köyü ve 24 mahallesi vardır. Konya- Adana yolu üzerindedir.1

 Günümüz Karapınar’ına kısa bir projeksiyon tuttuktan sonra, kadim Sultaniye-i Karapınar’a bir 
bakalım ve tarihi gelişimine değinelim. Her ne kadar birçok kaynakta şehrin kuruluşu Yavuz Sultan Se-
lim ile ilişkilendirilse de, mühimme kayıtlarıyla2 sabit olan ve çoğunlukla araştırmacıların ittifak ettiği3  
bugünkü anlamda kuruluşu diyebileceğimiz Kanuni Sultan Süleyman devri ve II. Selim’in Konya valiliği 
dönemidir. Mühimme kayıtlarında 1560 yılında harap bir köy yerinden bahsedilerek Eskil, Halep, Niğde 
ve Karaman kadılarına gönderilen hükümlerde Şehzade Selim’in buraya bir cami, bir han ve hamam 
yapılmasını ve ahalisinin tekaliften muaf tutulmasını istediği bildirilmiştir.
 Çalışmamızın içeriğindeki belgelerden de açıkça takip edilebileceği gibi yaptırılan Karapınar Sultan 
Selim Külliyesine birçok emlak ve gelir vakfedilerek bu önemli derbent noktasının hayatını idame ettirmesi 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle Karapınar Osmanlı klasik dönemindeki yapısıyla birçok çalışmada 
ele alınmış ve ayrıntılı olarak irdelenmiştir.4 Bu sebeple tekrar burada zikretmeyi anlamlı bulmadık. Bu 
bölümde daha çok Osmanlının, Tanzimat sonrası ve özellikle 1867 tarihli Vilayet-i Umumiye ve 1871 tarihli 
İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnameleriyle5 uygulamaya konulan vilayet, liva (sancak), kaza, nahiye ve 
köy yönetim birimleri şeklindeki yapılandırılmasıyla, günümüzdeki mülki idare sistemine en yakın olduğu 
dönemdeki Karapınar’ı ortaya koymak istiyoruz. 
 Karapınar’a bu dönemde ilk olarak 1868–1869 yıllarında Konya vilayeti, Ereğli kazasına bağlı bir 
nahiye olarak rastlıyoruz.6 
 1870 yılından itibaren Karapınar’da kaza teşkilatı kuruluyor. Bu yılda kazanın Kaymakamı Mehmet 
Sait Efendi. Yine aynı tarihte Karapınar’da kaza idare ve dava meclislerinin kurulduğunu, Hotamış’ın da 
Karapınar’a bağlı bir nahiye olarak yer aldığını görebiliyoruz.7 
 1870-1914 yılları arasında Karapınar kazasının idareci ve memurlarını Konya Vilayet Salnamele-
rinde yer aldığı şekliyle ayrıntılı olarak vermek istiyoruz.       

 1870 Yılı:8  
 Kaymakam Mehmet Sait Efendi, Naip Mehmet Emin Efendi, Müftü (yazılı değil), Mal Müdürü İhsan 
Efendi, Tahrirat ve İdare Meclisi Kâtibi Süleyman Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Aza Ali Ağa, Aza Tahsin Ağa, Aza Mehmet Efendi, Aza Mal Müdürü, 
Aza Tahrirat ve İdare Kâtibi.
 Davalar Meclisi; Reis Naip, Mümeyyiz Fettah Efendi, Mümeyyiz Süleyman Efendi, Mümeyyiz 
Mustafa Ağa, Mümeyyiz Mustafa Efendi, Sandık Emini Karabet Efendi
 Hotamış Nahiyesi; Zabıta Müdürü Mehmet Efendi, Kâtibi İbrahim Efendi

1
   http://www.karapinar.bel.tr/hakkinda.aspx?id=71427587.

2  BOA, 3 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 993, 1106, 1107 ve 1108.
3  Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, KÜÇÜKDAĞ, Yusuf; Karapınar Sultan Selim Külliyesi, Konya 1997.
4  Bu konudaki çalışmalardan bazıları şunlardır: 
- KARADENİZ, Hasan Basri; Sultaniye (Karapınar)’nin Kuruluşu, İlk Sakinleri ve Vakıfları (1560-1585), Akademik Bakış, Sayı: 14, Nisan 2007.
- KÜÇÜKDAĞ, Yusuf; Karapınar Sultan Selim Külliyesi’nde Yolculara Mahsus Mekanlar ve Vakıfları, Yeni İpek Yolu, 12 (126), Ağustos 1998, 
sy. 25-29.
- ŞAHİN, İlhan; Vakıf Şehirler : Uzunköprü, Saraybosna, Karapınar ve Nevşehir. Tarih ve Medeniyet, 1 (3), Mayıs 1994, sy. 60-63.
- KURAN, Abdullah; Mimar Sinan yapısı Karapınar II. Selim Camii’nin Proporsiyon Sistemi Üzerinde Bir Deneme, [7.: 1970: Ankara], Türk Tarih 
Kongresi - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1972. – sy. 711-715.
- DÜLGERLER, Osman Nuri; Konya Karapınar Selimiye Külliyesi ve Konya Mahkeme Hamamı, (Selçuk Üniversitesi ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülen projeler) - Vakıf Haftası [10.: 1992: Ankara], Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1993, sy. 379-398.
- KUNDURACI, Osman; Konya - Karapınar Evlerinden Örnekler, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, 14 (2), Ekim 2005, sy. 75-102.
5  Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet; Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu, Yerel Yönetim Metinleri, 
İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.
6  H. 1285 (1868) ve H. 1286 (1869) Tarihli Konya Vilayet Salnameleri, her ikisinde de sy: 37’de.
7  H. 1287 (1870) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 40.
8  H. 1287 (1870) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 40.
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 1872 Yılı:9

 Kaymakam Mehmet Efendi, Naip Mehmet Veliüttin Efendi, Müftü Ahmet Bilal Efendi, Mal Müdürü 
Salim Efendi, Tahrirat ve İdare Meclisi Kâtibi Salih Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Aza Ali Ağa, Aza Hacı Mehmet Ağa, Aza Hüseyin Efendi, Aza Mal 
Müdürü, Aza Tahrirat ve İdare Kâtibi.
 Davalar Meclisi; Reis Naip, Mümeyyiz Abdülfettah Efendi, Mümeyyiz Hacı İbrahim Efendi, 
Mümeyyiz Mustafa Ağa, Sandık Emini Karabet Efendi
 Hotamış Nahiyesi; Zabıta Müdürü (yazılı değil), Kâtibi Mehmet Efendi

 1873 Yılı:10 
 Kaymakam Mehmet Efendi, Naip İbrahim Efendi, Müftü Ahmet Bilal Efendi, Mal Müdürü Osman 
Efendi, Tahrirat ve İdare Meclisi Kâtibi Salih Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Aza Ali Ağa, Aza Hacı Mehmet Ağa, Aza Hüseyin Efendi, Aza Mal 
Müdürü, Aza Tahrirat ve İdare Kâtibi.
 Davalar Meclisi; Reis Naip, Mümeyyiz İbrahim Ağa, Mümeyyiz İbrahim Efendi, Mümeyyiz Mustafa 
Ağa, Mümeyyiz Mustafa Efendi, Sandık Emini Karabet Efendi.
 Hotamış Nahiyesi; Zabıta Müdürü Selim Ağa, Kâtibi Mehmet Efendi

 1874 Yılı:11 
 Kaymakam Mehmet Efendi, Naip Vekili Mehmet Efendi, Müftü Ahmet Bilal Efendi, Mal Müdürü 
Osman Efendi, 
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Aza Hacı İbrahim Ağa, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza Hacı Mehmet 
Ağa, Kâtip Tahrirat Kâtibi Salih Efendi.
 Davalar Meclisi; Reisi Naip, Mümeyyiz Hacı Mustafa Efendi, Mümeyyiz Hüseyin Ağa, Mümeyyiz Ali 
Efendi, Kâtip Mustafa Efendi, Sandık Emini Simon Efendi
 Belediye Meclisi;12 Reis Hacı Osman Efendi, Aza Recep Efendi, Aza Osman Ağa, Aza Mehmet Bey, 
Kâtip Ali Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Vekil Hasan Ağa, Vekil Ömer Efendi, Vekil İsmail Ağa, Vekil Karabet Efendi, 
Kâtip Cevdet Efendi. Sermayesi: 85.128 kuruş 30 para.
 Hotamış Nahiyesi; Zabıta Müdürü (münhal), Kâtibi İsmail Efendi,

 1875 Yılı:13 
 Kaymakam Mustafa Şevki Efendi, Naip Mustafa Neşet Efendi, Müftü Bilal Efendi, Mal Müdürü 
Osman Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Aza Hacı İbrahim Ağa, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza Hacı Mehmet 
Ağa, Kâtip Tahrirat Kâtibi Salih Efendi.
 Davalar Meclisi; Reisi Naip, Mümeyyiz Hacı Osman Efendi, Mümeyyiz Hüseyin Ağa, Mümeyyiz Ali 
Efendi, Kâtip Mustafa Efendi.
 Tapu Kâtibi Ahmet Efendi, Sandık Emini Simon Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Hacı Osman Efendi, Aza Aşir Ağa, Aza Osman Ağa, Kâtip Ali Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Vekil Hasan Ağa, Vekil Ömer Efendi, Vekil İsmail Ağa, Vekil Karabet Efendi, 
Kâtip Cevdet Efendi. Sermâyesi: 90.551 kuruş.
 Hotamış Nahiyesi; Zabıta Müdürü (münhal), Kâtibi İsmail Efendi.

 1877 Yılı:14 
 Kaymakam Abdi Nazmi Efendi, Naip Mustafa Efendi, Mal Müdürü Ali Hıfzı Efendi, Evkaf Muhase-
becisi Vekili Salih Efendi,
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Aza Hacı İsmail Ağa, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza Ahmet Efendi, 
Aza Osman Efendi, Kâtip Tahrirat Kâtibi Cevdet Efendi.

9  H. 1289 (1872) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 39.
10  H. 1290 (1873) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 39.
11 H. 1291 (1874) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 40.
12 Karapınar’da belediye teşkilatının, salnamede belediye meclisinin ilk defa yer aldığı 1874 yılında kurulduğunu görüyoruz.
13 H. 1292 (1875) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 40.
14 H. 1294 (1877) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 57.
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 Davalar Meclisi; Reis Naip, Mümeyyiz Hacı Talip Efendi, Mümeyyiz İsa Efendi, Mümeyyiz Şeyh Ömer 
Efendi, Mümeyyiz Hozen Efendi, Kâtip Mustafa Efendi
 Tapu Kâtibi Ahmet Efendi, Sandık Emini Markare Efendi
 Belediye Meclisi; Reis Mal Müdürü Ali Hıfzı Efendi, Aza Hacı Mehmet Ağa, Aza Hacı Hafız Efendi, 
Aza Hüseyin Ağa, Aza Yusuf Ağa, Kâtip Ali Efendi. Varidatı: 600 kuruş.
 Menâfi Komisyonu; (Yazılı değil), Sermayesi: 99.927 kuruş.

 1878 Yılı:15 
 Kaymakam Vekili Mustafa Efendi, Naip Hasan Şükrü Efendi, Müftü (yazılı değil), Mal Müdürü Ali 
Haydar Efendi, Evkaf Muhasebecisi Vekili Hüseyin Efendi
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza Ahmet Efendi, Aza Ali Ağa, Aza Hasan 
Ağa, Tahrirat Kâtibi Mustafa Ziver Efendi
 Davalar Meclisi; Reis Naip, Mümeyyiz Hacı Talip Efendi, Mümeyyiz İsa Efendi, Mümeyyiz Şeyh Ömer 
Efendi, Mümeyyiz Hozen Efendi, Kâtip Mustafa Efendi
 Tapu Kâtibi Ahmet Efendi, Sandık Emini Murat Efendi. 
 Belediye Meclisi; Reis Mal Müdürü Ali Haydar Efendi, Aza Hacı Mehmet Ağa, Aza Hacı Hafız Efendi, 
Aza Hüseyin Ağa, Aza Yusuf Ağa, Kâtip Ali Efendi. Varidatı: 600 kuruş.
 Emlak Vukuat Kâtibi Mehmet Efendi
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Hüseyin Ağa, Ali Efendi, Hacı Mehmet Ağa. Sermayesi: 
99.927 kuruş.
 Karapınar Rüştiye Mektebi16; Muallim-i Sani Musa Efendi, Rik’a Hocası (münhal), Bevvab Reyhan Ağa.

 1879 Yılı:17 
 Kaymakam Ragıp Bey, Naip Hasan Şükrü Efendi, Müftü (münhal), Mal Müdürü Ali Haydar Efendi, 
Tahrirat Kâtibi Ziver Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza 
Ahmet Efendi, Aza Ali Ağa, Aza Süleyman Ağa. 
 Davalar Meclisi; Reisi Naip, Mümeyyiz Hacı Talip Efendi, Mümeyyiz İsa Efendi, Mümeyyiz Şeyh 
Ömer Efendi, Mümeyyiz Hozen Efendi, Kâtip Mustafa Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Mal Müdürü Ali Haydar Efendi, Aza Hacı Mehmet Ağa, Aza Hacı Hafız Efendi, 
Aza Yusuf Ağa, Aza Ali Ağa, Kâtip Ali Efendi. Sermayesi 600 kuruş.
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Hüseyin Ağa, Ali Efendi, Hacı Mehmet Ağa. Sermayesi: 
99.927 kuruş.
 Diğer Memurlar; Emlak Vukuat Kâtibi Mehmet Efendi, Tapu Kâtibi Ahmet Efendi, Sandık Emini 
Murat Efendi.

 1881 Yılı:18 
 Kaymakam Salih Razi Efendi, Naip Neşet Efendi, Müftü (münhal), Mal Müdürü Ali Haydar Efendi, 
Tahrirat Kâtibi Mustafa Efendi
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Ömer Efendi, Aza Ali Efendi, 
Aza Ali Ağa
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza Süleyman Efendi, Ser-Kâtip Hüseyin 
Efendi, Mümeyyiz Süleyman Efendi, Mübaşir Efendi
 Aşar İdaresi; Müdür Şakir Efendi, Kâtip Rıza Efendi, Katib-i Sâni Kasım Efendi, Ambar Memuru Eyüp 
Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Haydar Efendi, Aza Hacı Yusuf Ağa, Aza Hacı Hafız Efendi, Kâtip Ali Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Ali Efendi, Ahmet Efendi, Ahmet Ağa, Kâtip Osman Efendi. 
Sermayesi: 100.514 kuruş.
 Diğer Memurlar; Vukuat Kâtibi Ahmet Efendi, Ser-Tahsildar Hacı Ahmet Efendi, Süvari Tahsildarı 
Hacı İbrahim Efendi, Tapu Kâtibi (yazılı değil).
 Karapınar Rüştiye Mektebi; Muallim-i Evvel Mustafa Besim Efendi, Rik’a Hocası (münhal), 
Bevvab Reyhan Ağa.19 

15  H. 1295 (1878) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 60.
16  H. 1295 (1878) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 100.
17  H. 1296 (1879) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 97-98.
18  H. 1298 (1881) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 83-84.
19  H. 1298 (1881) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 149.
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 1882 Yılı:20 
 Kaymakam Salih Razi Efendi, Naip Neşet Efendi, Müftü Mehmet Efendi, Mal Müdürü Ali Haydar 
Efendi, Tahrirat Kâtibi Ziver Efendi, Tapu Kâtibi Mehmet Efendi
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Tapu Kâtibi, Aza Ömer Efendi, 
Aza Ali Efendi, Aza Ali Ağa, Aza Mehmet Ağa.
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza Süleyman Efendi, Kâtib-i Evvel 
Hüseyin Efendi, Muavini Ahmet Efendi.
 Aşar ve Ağnam İdaresi; Şakir Efendi, Naim Efendi, Alim Efendi, Ambar Memuru, Eyüp Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Ali Haydar Efendi, Aza Hacı Yusuf Ağa, Kâtip Ali Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Ali Efendi, Ahmet Efendi, Ahmet Ağa, Kâtip Osman Efendi. 
Sermayesi: 100.514 kuruş.
 Diğer Memurlar; Ser-Tahsildar Hacı Ahmet Efendi, Tahrir ve Vergi Kâtibi Mehmet Efendi, Nüfus 
Mukayyidi Ali Efendi, Sandık Emini Efta Efendi.
 Karapınar Rüştiye Mektebi; Muallim-i Evvel (yazılı değil), Rik’a Muallimi Mustafa Efendi, Bevvab 
(yazılı değil).21 
 
 1883 Yılı:22 
 Kaymakam Salih Razi Efendi, Naip Hüsnü Efendi, Müftü Mehmet Efendi, Mal Müdürü Ali Efendi, 
Tahrirat Kâtibi Ziver Efendi, Tapu Kâtibi Mehmet Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Ömer Efendi, Aza 
Ahmet Efendi, Aza Ali Ağa, Aza Hacı Mehmet Ağa, Tapu Kâtibi.
 Bidayet Mahkemesi; Reisi Naip, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza Ali Efendi, Kâtib-i Evvel Bahattin 
Efendi, Muavini Ahmet Efendi.
 Aşar ve Ağnam İdaresi; Memur Hacı Hüseyin Efendi, Kâtib-i Evvel Mehmet Efendi, Kâtib-i Sâni Alim 
Efendi, Ambar Memuru Mehmet Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Hüseyin Efendi, Aza Hacı Yusuf Ağa, Aza Hacı Bekir Ağa, Aza Osman Ağa, 
Kâtip İbrahim Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Ahmet Efendi, Kâtip Osman Efendi. 
Sermayesi: 100.000 kuruş.
 Diğer Memurlar; Ser-Tahsildar Hakkı Efendi, Tahrir ve Vergi Kâtibi Mehmet Efendi Nüfus Mukayyidi 
Ali Efendi, Sandık Emini Hacı Ahmet Efendi.
 Karapınar Memlehası; Memur Cevdet Efendi, Kâtip Osman Efendi.23 
 Karapınar Rüştiye Mektebi; Muallim-i Evvel (yazılı değil), Rik’a Muallimi Mustafa Efendi, Bevvab 
(yazılı değil).24 

 1884 Yılı:25    
 Kaymakam Salih Razi Efendi, Naip Hüsnü Efendi, Müftü Mehmet Efendi, Mal Müdürü Ali Efendi, 
Tahrirat Kâtibi Ziver Efendi, Tapu Kâtibi Mehmet Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Ömer Efendi, Aza 
Ahmet Efendi, Aza Ali Ağa, Aza Hacı Mehmet Ağa, Tapu Kâtibi
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip Efendi, Aza Ömer Efendi, Aza Ali Efendi, Kâtib-i Evvel Bahattin 
Efendi, Muavini Ahmet Efendi.
 Aşar ve Ağnam İdaresi; Memur Süleyman Efendi, Kâtib-i Evvel Mehmet Efendi, Kâtib-i Sâni Alim 
Efendi, Ambar Memuru Ali Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Hüseyin Efendi, Aza Hacı Yusuf Ağa, Aza Hacı Bekir Ağa, Aza Osman Ağa, 
Kâtip İbrahim Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Ahmet Efendi, Kâtip Osman Efendi. 
Sermayesi: 100.000 kuruş.
               

20  H. 1299 (1882) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 70-71.
21  H. 1299 (1882) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 154.
22  H. 1300 (1883) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 105-106.
23  H. 1300 (1883) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 46.
24  H. 1300 (1883) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 62.
25  H. 1301 (1884) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 94-95.
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 Diğer Memurlar; Ser-Tahsildar Hakkı Efendi, Tahrir ve Vergi Kâtibi Hasan Efendi, Nüfus Memuru Ali 
Efendi, Nüfus Kâtibi Ohannes Efendi, Sandık Emini Hacı Ahmet Efendi.
 Karapınar Memlehası; Memur Cevdet Efendi, Kâtip Osman Efendi.26 

 1885 Yılı:27 

 Kaymakam Salih Razi Efendi, Naip Mustafa Efendi, Müftü Mehmet Efendi, Mal Müdürü Ali Efendi, 
Tahrirat Kâtibi Mustafa Efendi, Tapu Kâtibi Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hacı Mehmet Ağa, 
Aza Hacı İsa Ağa, Aza Hotamışlı Hacı Mehmet Ağa, Aza Hacı Efendi, Tapu Kâtibi.
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Salih Efendi, Aza Ömer Efendi, Kâtib-i Evvel Bahattin Efendi, 
Muavini Ahmet Efendi.
 Aşar ve Ağnam İdaresi; Memur Süleyman Bey, Kâtib-i Evvel Mehmet Efendi, Kâtib-i Sâni Alim 
Efendi, Ambar Memuru Ali Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Hüseyin Efendi, Aza Hacı Yusuf Ağa, Aza Hacı Bekir Ağa, Aza Osman Ağa, 
Kâtip İbrahim Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Ahmet Efendi, Aza Osman Efendi, 
Sandık Emini Hacı Ahmet Efendi.
 Diğer Memurlar; Ser-Tahsildar Hakkı Efendi, Tahrir ve Vergi Kâtibi Cevdet Efendi, Nüfus Memuru Ali 
Efendi, Nüfus Kâtibi Mustafa Efendi, Sandık Emini Hakkı Efendi.
 Karapınar Memlehası; Memur Mahmut Efendi, Kâtip Osman Efendi.28 
 Karapınar Rüştiye Mektebi; Muallim-i Evvel Mustafa Efendi, Rik’a Muallimi Mustafa Efendi.29 

 1886 Yılı:30  
 Kaymakam Salih Efendi, Naip Mustafa Efendi, Müftü Mehmet Efendi, Mal Müdürü Ali Efendi, 
Tahrirat Kâtibi Mustafa Ziver Efendi, Tapu Kâtibi Cevdet Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hacı Mehmet Ağa, 
Aza Hacı İsa Ağa, Aza Hotamışlı Hacı Mehmet Ağa, Aza Hacı Efendi, Tapu Kâtibi.
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Salih Efendi, Aza Ömer Efendi, Başkâtip Mehmet Efendi, 
Muavini Ahmet Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Hüseyin Efendi, Aza Hacı Yusuf Ağa, Aza Hacı Bekir Ağa, Aza Osman Ağa, 
Kâtip İbrahim Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Ahmet Efendi, Aza Osman Efendi, 
Sandık Emini Hacı Ahmet Efendi, 
 Diğer Memurlar; Ser-Tahsildar Hakkı Efendi, Tahrir ve Vergi Kâtibi Cevdet Efendi, Nüfus Memuru 
Nafi Efendi, Nüfus Kâtibi Osman Efendi, Sandık Emini Hakkı Efendi.
 Karapınar Rüştiye Mektebi; Muallim-i Evvel (yazılı değil), Rik’a Muallimi Mustafa Efendi.31  
 Karapınar Memlehası; Memur Hacı Salim Efendi.32 

 1887 Yılı:33  
 Kaymakam Salih Efendi, Naip Ahmet Hilmi Efendi, Müftü Mehmet Efendi, Mal Müdürü Ali Efendi, 
Tahrirat Kâtibi Mustafa Ziver Efendi, Tapu Kâtibi Cevdet Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hacı Mehmet Ağa, 
Aza Hacı İsa Ağa, Aza Hotamışlı Hacı Mehmet Ağa, Aza Hacı Efendi, Tapu Kâtibi.
 Bidayet Mahkemesi; Reisi Naip, Aza Salih Efendi, Aza Ömer Efendi, Başkâtip Mehmet Efendi, 
Muavini Hüsamettin Efendi, Kâtib-i Sâni Mustafa Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Hüseyin Efendi, Aza Hacı Yusuf Ağa, Aza Hacı Bekir Ağa, Aza Osman Ağa, 
Aza İbrahim Efendi.

26  H. 1301 (1884) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 44.
27  H. 1302 (1885) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 81-82.
28  H. 1302 (1885) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 158.
29  H. 1302 (1885) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 181.
30  H. 1303 (1886) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 196-197.
31  H. 1303 (1886) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 314.
32  H. 1303 (1886) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 384.
33  H. 1304 (1887) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 106-108.
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 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Ahmet Efendi, Aza Osman Efendi, 
Sandık Emini Hacı Ahmet Efendi.
 Diğer Memurlar; Nüfus Memuru Nafi Efendi, Nüfus Kâtibi Osman Efendi, Tahrir ve Vergi Kâtibi 
Cevdet Efendi, Mal Sandık Emini Efendi.
 Karapınar Rüştiye Mektebi; Muallim-i Evvel (yazılı değil), Rik’a Muallimi Mustafa Efendi.34  

 1888 Yılı:35 
 Kaymakam Salih Efendi, Naip Ahmet Hilmi Efendi, Müftü Mehmet Efendi, Mal Müdürü Mehmet 
Efendi, Tahrirat Kâtibi Mustafa Ziver Efendi, Tapu Kâtibi Cevdet Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hacı Mehmet Efendi, 
Aza Ali Bey, Aza Hacı Mehmet Ağa, Aza Hacı Ali Ağa, Tapu Kâtibi.
 Bidayet Mahkemesi; Reisi Naip, Aza Süleyman Efendi, Aza Ömer Efendi, Başkâtip Mehmet Efendi, 
Muavini Salim Efendi, Katib-i Sâni Osman Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Hüseyin Efendi, Aza Hacı Yusuf Ağa, Aza Hacı Bekir Ağa, Aza Osman Ağa, 
Aza İbrahim Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Reis Mehmet Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Ahmet Efendi, Aza Osman Efendi, 
Sandık Emini Ahmet Efendi.
 Diğer Memurlar; Nüfus Memuru Nafi Efendi, Nüfus Kâtibi Osman Efendi, Tahrir ve Vergi Kâtibi 
Cevdet Efendi, Mal Sandık Emini Ohannes Efendi.
 Karapınar Rüştiye Mektebi; Muallim-i Evvel (yazılı değil), Rik’a Muallimi Mustafa Efendi.36  

 1889 Yılı:37 
 Kaymakam Ali Ata Efendi, Naip Mehmet Efendi, Müftü Mehmet Efendi, Mal Müdürü Bahattin 
Efendi, Tahrirat Kâtibi Mustafa Ziver Efendi, Tapu Kâtibi Mustafa Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Tapu Kâtibi, Aza (münhal), 
Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza Mehmet Ağa, Aza Ali Ağa.
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Süleyman Efendi, Aza Ömer Efendi, Başkâtip Osman Efendi, 
Muavini Mustafa Efendi, Katib-i Sâni Hüsamettin Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Vekili İsa Efendi, Aza Hüseyin Efendi, Aza Hacı Mehmet Efendi, Kâtip ve 
Sandık Emini Yusuf Efendi.
 Menâfi Komisyonu; Reis Nakib Hacı Osman Ağa, Aza Hacı İsa Ağa, Aza Ahmet Ağa, Aza Himmetzade 
Ahmet Ağa, Aza Ali Galip Bey.
 Diğer Memurlar; Nüfus Memuru Mehmet Efendi, Nüfus Kâtibi Osman Efendi.
 Mal Kalemi; Mal Müdürü Muavini Cevdet Efendi, Sandık Emini Haydar Niyazi Efendi.
 Karapınar Rüştiye Mektebi; Muallim-i Evvel (yazılı değil), Rik’a Muallimi Mustafa Efendi.38  

 1892 Yılı:39 
 Kaymakam Ahmet Şakir Efendi, Naip Hasan Tahsin Efendi, Tahrirat Kâtibi Mustafa Efendi, Müftü 
Mehmet Efendi, Evkaf Vekili Hacı Ahmet Efendi, Mal Müdürü Bedosaki Efendi, Tapu Kâtibi Mustafa Ziver 
Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza (münhal), Aza Hacı 
Mehmet Efendi, Aza Ali Ağa, Aza Hacı İsa Efendi, Aza Mustafa Efendi.
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Ömer Efendi, Aza Hatip Hacı Ali Efendi, Başkâtip Mustafa 
Kamil Efendi, Müstantik Muavini Mehmet Efendi.
 Belediye Meclisi; Reis Hacı İsa Efendi, Aza Yüzbaşı Ahmet Efendi, Aza Hacı Mehmet Efendi, Kâtip ve 
Sandık Emini Ömer Efendi. 
 Ziraat Bank Şubesi; Reis Cevdet Efendi, Aza Eyüp Efendi, Aza Hacı İsa Efendi, Aza Yüzbaşı Ahmet 
Efendi, Aza Ali Ağa, Aza İbrahim Efendi, Muhasebe Kâtibi Şemsettin Efendi.

34  H. 1303 (1886) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 234.
35  H. 1305 (1888) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 107-109.
36  H. 1305 (1886) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 240.
37  H. 1306 (1889) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 113-114.
38  H. 1306 (1889) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 242.
39  H. 1310 (1892) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 139-141. 
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 Taviz Zahiresi Tahsilât Komisyonu; Reis Kaymakam, Aza Mal Müdürü, Aza Muavini Cevdet Efendi, 
Aza Hacı İsa Efendi, Kâtip Ahmet Efendi. 
 Maarif Komisyonu; Reis Müftü, Aza Cevdet Efendi, Aza Müderris Mustafa Efendi, Aza Müderris 
İbrahim Efendi.
 Sevkiyat-ı Askeriye Komisyonu; Reis Kaymakam, Aza Hacı İsa Ağa, Aza Ahmet Efendi, Aza Hacı 
Ahmet Efendi, Aza İsmail Efendi.
 Evkaf Komisyonu; Reis Müft, Aza Cevdet Efendi, Aza İbrahim Efendi, Aza Mustafa Efendi, Aza Sadık Ağa.
 Diğer Memurlar; Mal Müdürü Muavini ve Hazine Vekili Cevdet Efendi, Sandık Emini Mehmet Efendi, 
Nüfus Memuru Mehmet Efendi, Nüfus Kâtibi Osman Efendi, Yoklama Memuru Alim Efendi, diğeri İbrahim 
Efendi, Düyun-ı Umumiye Memuru Ahmet Efendi, Kâtibi Recep Efendi, Orman Memuru Ömer Efendi.

 1894 Yılı:40 
 Kaymakam Ahmet Şakir Efendi, Naip Yahya Niyazi Efendi, Tahrirat Kâtibi Mustafa Ziver Efendi, 
Müftü Hacı Mehmet Efendi, Evkaf Vekili (münhal), Mal Müdürü Ali Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hakkı Efendi, Aza 
Ahmet Efendi, Aza Hacı İsa Ağa, Aza İbrahim Ağa.
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Eyüp Efendi, Aza Hüseyin Efendi, Başkâtip Hacı Şakir Efendi, 
Müstantik Muavini Mehmet Efendi, Kâtib-i Sâni Ahmet Efendi.
 Belediye Dairesi;41 Reis Hacı İsa Efendi, Aza Ahmet Efendi, Aza Hacı Mehmet Efendi, Kâtip ve 
Sandık Emini Ömer Efendi 
 Ziraat Bank Şubesi; Reis Hacı Mehmet Efendi, Aza Hacı Sadık Ağa, Aza Yakup Ağa, Muhasebe 
Kâtibi Şemsettin Efendi.
 Maarif Komisyonu; Reis Müftü, Aza Cevdet Efendi, Aza Müderris Mustafa Efendi, Aza Müderris 
İbrahim Efendi.
 Diğer Memurlar; Mal Müdürü Muavini Mehmet Efendi, Sandık Emini Ahmet Efendi, Tapu Kâtibi 
İbrahim Efendi, Nüfus Memuru Mehmet Efendi, Nüfus Kâtibi Osman Efendi, Düyun-ı Umumiye Memuru 
Hüsamettin Efendi, Kantarcı ve Kâtip Ali Rıza Efendi, Zabıta Memuru Eyüp Çavuş, Reji Memuru Halil Efendi.

 1896 Yılı:42 
 Kaymakam Ahmet Şakir Efendi, Naip Yahya Niyazi Efendi, Tahrirat Kâtibi Mustafa Ziver Efendi, 
Müftü Hacı Mehmet Efendi, Evkaf Vekili (münhal), Mal Müdürü Ali Rıza Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hakkı Efendi, Aza 
Ahmet Efendi, Aza Hacı İsa Ağa, Aza İbrahim Ağa.
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Eyüp Efendi, Aza Hüseyin Efendi, Başkâtip Hacı Şakir Efendi, 
Müstantik Muavini Mehmet Efendi, Kâtib-i Sâni Ahmet Efendi.
 Belediye Dairesi; Reis Hacı İsa Efendi, Aza Ahmet Efendi, Aza Hacı Mehmet Efendi, Kâtip ve Sandık 
Emini Ömer Efendi. 
 Ziraat Bank Şubesi; Reis Hacı Mehmet Efendi, Aza Hacı Sadık Ağa, Aza Yakup Ağa, Muhasebe 
Kâtibi Şemsettin Efendi.
 Maarif Komisyonu; Reis Müftü, Aza Cevdet Efendi, Aza Müderris Mustafa Efendi, Aza Müderris 
İbrahim Efendi.
 Diğer Memurlar; Mal Müdürü Muavini Mehmet Efendi, Sandık Emini Ahmet Efendi, Tapu Kâtibi 
İbrahim Efendi, Nüfus Memuru Mehmet Efendi, Nüfus Kâtibi Osman Efendi, Düyun-ı Umumiye Memuru 
Hüsamettin Efendi, Kantarcı ve Kâtip Ali Rıza Efendi, Zabıta Memuru Eyüp Çavuş, Reji Memuru Halil Efendi.

 1899 Yılı:43 
 Kaymakam Saffet Bey, Naip Sait Efendi, Tahrirat Kâtibi Mustafa Ziver Efendi, Müftü Efendi (yazılı 
değil), Mal Müdürü Musfi (?) (Mustafa) Hicret Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hacı Ali Efendi, Aza 
Hakkı Efendi, Aza Hacı Osman Ağa, Aza Hacı Ali Efendi.

40  H. 1312 (1894) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 135-136.
41  Belediye Meclisi 1894 yılından itibaren Belediye Dairesi’ne dönüşüyor. 
42  H. 1314 (1896) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 135-136.
43  H. 1317 (1899) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 172-174.
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 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Mustafa Efendi, Aza İbrahim Efendi, Başkâtip Rıfat Efendi, 
Muavini Sami Efendi, Kâtib-i Sâni Ahmet Efendi.
 Maarif Komisyonu; Reis Müftü, Aza Cevdet Efendi, Aza Mustafa Efendi, Aza İbrahim Efendi.
Tahsilât Komisyonu; Reis Kaymakam, Aza Mal Müdürü Efendi, Aza Hacı Osman Ağa, Aza Hacı Ali Efendi.
 Ziraat Bank Şubesi; Reis Hacı Mehmet Efendi, Aza Hacı Sadık Ağa, Aza Yusuf Kenan Efendi, Aza 
Hacı Yakup Ağa, Muhasebe Kâtibi Hakkı Efendi.
 Ziraat ve Ticaret Odası; Reis Hacı Mehmet Efendi, Aza Hacı Sadık Ağa, Aza Halil Ağa, Aza Hacı Yusuf 
Ağa.
 Belediye Dairesi; Reis İbrahim Efendi, Aza Hacı Mehmet Efendi, Aza İbrahim Çavuş, Aza Hacı Yakup 
Efendi, Kâtip İbrahim Efendi. 
 Diğer Memurlar; Vergi Kâtibi Hacı Kadri Efendi, Sandık Emini Mehmet Efendi, Nüfus Memuru 
Mehmet Efendi, Reji Memuru Valasivis Efendi, Acente Memuru Aleko Efendi, Süvari Tahsildarı Salih Efendi, 
Nüfus Kâtibi Osman Efendi, Piyade Memuru Abdullah Efendi, Zabıta Memuru Hakkı Çavuş.

 1906 Yılı:44 
 Kaymakam Mustafa Asım Efendi, Naip Mehmet Esat Efendi, Müftü Hacı İsmail Efendi, Mal Müdürü 
Hacı Ali Rıza Efendi, Tahrirat Kâtibi Mehmet Şevket Efendi.
 İdare Meclisi; Reis Kaymakam, Naip, Müftü, Mal Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Aza Hacı Ali Bey, Aza Eyüp 
Ağa, Aza Hacı Himmet Efendi, Aza Hacı Bekir Efendi.
 Bidayet Mahkemesi; Reis Naip, Aza Cevdet Efendi, Aza Hakkı Efendi, Başkâtip Hacı Rıza Efendi, 
Müstantik Muavini Tahir Efendi, İkinci Kâtip Mehmet Şükrü Efendi.
 Mal Kalemi; Mal Müdürü Hacı Ali Rıza Efendi, Tahrir ve Vergi Kâtibi Hacı Abdulkadir Efendi, Sandık 
Emini Muhittin Efendi.
 Nüfus İdaresi; Nüfus Memuru Hüseyin Efendi, Nüfus Kâtibi Cemil Efendi.
 Diğer Memurlar; Memleha Memuru Hasan Tahsin Efendi, Memleha Kâtibi Karabet Efendi, Reji 
Memuru Pavli Efendi, Anadolu Şimendifer Acentesi Hafız Salih Efendi, Zabıta Memuru Yakup Çavuş, 
Müdde-i Umumi Muavin Vekili Mustafa Efendi, Tapu Kâtibi İbrahim Efendi, Mekteb-i İbtidai Muallimi 
Ahmet Efendi
 Belediye Dairesi; Reis Vekili İbrahim Efendi, Aza Yusuf Ağa, Aza Mugayıtzade Mehmet Ağa, Aza Ali 
Efendi, Aza Hacı Sadık Efendi, Tabip Mehmet Sadık Efendi, Kâtip ve Sandık Emini Süleyman Efendi. 
Ziraat Bank Şubesi; Reis Mugayıtzade Mehmet Ağa, Aza Cevdet Efendi, Aza Hacı Yakup Ağa, Aza Ali 
Efendi, Muhasebe Kâtibi Ahmet Hamdi Efendi.
 Maarif Komisyonu; Reis Kaymakam, Aza Mehmet Sadık Efendi, Aza Cevdet Efendi, Aza Ahmet 
Hamdi Efendi, Aza İbrahim Efendi, Kâtip ve Sandık Emini Ahmet Ziya Efendi.
 Karapınar ile ilgili diğer bilgileri de yine salnamelerden almaya devam ediyoruz. 1872–1879 yılları 
arasında yayınlanan salnamelerde Karapınar ile ilgili genel bilgiler aşağıdakilerle sınırlıdır.45   
 “Karapınar kazasında Sultan Selim Han’ın yaptırdığı camii şeriften başka 7 mescit, 3 medrese, 
7 sıbyan mektebi mevcut olup, 30 dükkân ve mağaza, 1 hamam ve 1 han ve 3 bezirhane vardır.  Yeni bir 
rüştiye mektebi yapılmış olup, açılışı yapılmıştır.” 
 Kazanın ziraat arazisi ile ilgili bilgilerine de 1874 ve 1875 yıllarına ait salnamelerde rastlıyoruz. 
Kazanın ziraata uygun tarla miktarı 5.000 dönüm, ekilmiş olan tarla miktarı 28.200 dönüm, gelecek 
yıl için hazırlanmış yani nadasa bırakılmış tarla miktarı 28.200 dönüm ve ekili mahallere atılmış tohum 
miktarı da 14.100 kiledir46 .

 44 H. 1324 (1906) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi, sy: 105-107. Bu salnamede Karapınar adı “Sultaniye” olarak değiştirilmiştir. H. 1332 (1914) 
Tarihli Konya Vilayet Salnamesinde idareci ve memurlar kayıtlı değildir.  
45 H. 1289 (1872) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 94; H. 1290 (1873) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 102; H. 1291 (1874) 
Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 103; H. 1292 (1875) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 103; H. 1294 (1876) Tarihli Konya Vilayet 
Salnamesi. Sy. 120-121.; H. 1295 (1878) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 124.; H. 1296 (1879) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. 
Sy. 99.
46 H. 1291 (1874) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 136; H. 1292 (1875) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 136.
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 Nüfus ile ilgili bilgilere gelince; 1872–1878 yılları arası salnamelerde köyleri ve Hotamış nahi-
yesiyle birlikte Karapınar kazası nüfus miktarı 7.51247, 1879 yılına ait salnamede 6.65448, 1883-1884 
yıllarına ait salnamelerde 6.57149, 1886-1889 yılları arası salnamelerde 13.92650, 1892-1896 yılları 
arası salnamelerde 13.81351, 1899 yılına ait salnamede 15.79652, 1906 yılına ait salnamede 18.88953, 
1914 yılına ait salnamede ise 20.11154’dir . 
 Karapınar kazasının diğer özellikleri ile ilgili bilgileri de yine salnamelerden, ancak en geniş haliyle 
ve en açıklayıcı olduğunu değerlendirdiğimiz olanlardan alıyoruz. 
 Karapınar Memlehası (Tuzla): Karapınar kasabasına iki saat mesafede vaki Karapınar Memlehası 
beş kilometre muhitindedir. Memlehadan bir sene zarfında üç yüz bin kilo tuz çıkarılır. Bu tuzlar etraf kura 
ile Karapınar, Ereğli, Bor, Karaman, Silifke’ye kadar sevk olunur. Çıkarılan tuz ambarlarda muhafaza edilir. 
Memlehanın bir senelik varidatı yetmiş altı bin altı yüz kırk üç kuruş ve elli santim, masrafı yirmi dokuz bin 
dört yüz seksen beş kuruş elli yedi santimdir. Tuzların muhafazasına mahsus olarak kasabada üç adet 
ambar vardır. Bunların her biri yüz elli bin kilo tuz istiab eder. Göl, Temmuz ayında incimada (donma, 
sertleşme, kuruma) başlar, Ağustos nihayetine kadar devam eder. Gölün ortasında iki kilometre muhitinde 
bir ada vardır. 
 Mahsulât ve Hayvanat:  Mahsulât-ı araziyesi buğday, arpa, çavdar, cehri, kimyon gibi şeyler 
olup, mahsulât-ı sanaiyesi halı, seccade ve kilimdir. Hayvan miktarı ise 2.113 deve, 2.155 öküz, 26 manda, 
116.764 koyun, 22.249 adi keçi, 11.398 tiftik keçisi, 280 bargir, 996 merkeptir.
 Umumi Mekânlar: 1 hükümet dairesi, 51 cami ve mescit, 3 medrese, 52 mektep, 3391 hane, 
30 dükkân ve mağaza, 2 fırın, 1 kahvehane.55  
 Meşhur Beldeler ve Bina İnşa Tarzları: Sultaniye kasabası vilayet merkezinin doğusunda uzanan 
bir arazi üzerine kurulmuş eski bir şehirdir. Bu şehir Konya’dan Ereğli ve Niğde’ye giden şose üzerinde ve 
Konya-Bağdat hattına yakın bir mahaldedir. Şehrin sokakları gayrimuntazam ve binaları eski tarzda inşa 
olunmuş, çamur sıvalı ve üzerleri damdır. Bu kasaba civarında doğan ve etrafındaki bahçeleri 
sulayan Karapınar Suyu yakınında bulunduğundan bir ismi de Karapınar’dır. Bilahare bu şehir, Osmanlı 
sultanlarından II. Selim tarafından yeniden imar ve tanzim edilerek adını Sultaniye’ye tahvil etmiştir. Şehir 
içerisinde Sultan II. Selim tarafından inşa edilmiş gayet muhteşem iki minareli Selimiye isminde bir cami 
ile muntazam bir hamam ve fukaranın yemek yemesi için sekiz adet de imaret vardır.56  
 Sultaniye Kazasının Hususi Tarihi: Sultaniye kasabası kadimen Selçuklular zamanında kurulmuş 
olup, hatta Selçuklu emirlerinden birisinin payitahtı olduğu bazı müverrihlerin rivayetlerindendir ve eski 
ismi de Sultaniye olup, daha sonradan güney doğusunda beş, altı seneden beri doğmuş olan pınara 
izafeten Karapınar olarak isimlendirilmekte iken, sonradan yine Sultaniye’ye çevrilmiştir. Sultan I. Selim’in 
(Yavuz) vaktiyle yaptırıp, harap olan kale enkazıyla bir cami, bir çift kâgir gayet büyük kervansaray ve 
oldukça muntazam ve gönül alıcı bir hamam ile on iki adet imarethane ve kasabaya altı saat mesafedeki 
kaynağın lezzetli suyuyla ihya ettiği sekiz çeşme ve şadırvan inşasıyla kasabanın imarına başlandığı ve 
caminin o padişahın adına izafeten Selimiye olarak adlandırıldığı düşülen tarihlerden anlaşılmaktadır. 
Bunlardan kervansarayların dört kapısından başkası harap, hamam ve çeşmeler tamire muhtaçtır. Bu 
bilgiler belediyenin tahkikatına dayanmaktadır.57 
 Kazanın İklimi: Kazanın suyu leziz, havası aslında kuru ise de kasabadan doğan pınarın doğusunda 
oluşturduğu bataklık ile bir parça ağırlık peyda etmekte. Bu da az bir gayretle ortadan kaldırılabilir. 
Kasabada ekseri kuzey ve bazen batı ve güney rüzgârları çok esen rüzgârlardandır. Yağmur mevsimi Mart, 
Nisan, Mayıs’tır. Güz yağmurları Eylül, Ekim ve Kasım aylarındadır. Nüfuz dereceleri mahalli tabir ile bir 
karıştır. Kışın yağan karın en çok seviyesi iki karıştır. Sıcaklık; yazın Haziran ayı derecesi 20, en fazla 23, 
kışın Aralık, Ocak ve Şubat aylarında sıfırın altında en fazla 24 ila 26 dereceye kadar düşer. Bahar Mart ve 
Mayıs ayları arasındadır. Yaz Haziran ve Ağustos ayları, kış ise Aralık ve Şubat ayları arasındadır.58 

47  H. 1289 (1872) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 126–127; H. 1290 (1873) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 135-136; H. 1292 (1875) 
Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 172; H. 1295 (1878) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 155.
48  H. 1296 (1879) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 99.
49  H. 1300 (1883) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 319; H. 1301 (1884) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 185.
50  H. 1303 (1886) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 301; H. 1304 (1887) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 112.; H. 1305 (1888) Tarihli 
Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 113; H. 1306 (1889) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 119.
51  H. 1310 (1892) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 248–249; H. 1312 (1894) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 234-235.; H. 1314 (1896) 
Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 234–235.
52  H. 1317 (1899) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 274.
53  H. 1324 (1906) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 106.
54  H. 1332 (1914) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 357
55  H. 1317 (1899) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 174-175.
56  H. 1332 (1914) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 220-221.
57  H. 1332 (1914) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 289.
58  H. 1332 (1914) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 319.
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 Sultaniye Kazası Tabii Özellikleri59 : 
 Coğrafi Mevkisi: Sultaniye kazası Konya’nın doğusunda ve arz-ı şimalinin (37-38) dereceleriyle 
tûl-i şarkinin (31-32) dereceleri arasındadır. Hudut ve Mesahası: Sultaniye kazası doğusunda Ereğli, 
batısında Konya, kuzeyinde Aksaray ve güneyinde Karaman kazalarıyla komşudur. Tahminen 1.680 
kilometrekare araziye sahiptir. 
 Dağlar: Kaza dâhilinde Ereğli istikametinde Hasan Dağı silsilesinden Karacadağ ile güney doğu 
istikametinde ve Meke Dağları adı altında uzanan ve bugün sönmüş olan bir volkandan başka dağ ve 
tepe mevcut değildir. Karacadağ şehre üç saat mesafede tahminen 3–12 saatlik mesafe uzunluğundadır. 
Vaktiyle faaliyette olduğu rivayet edilen bu yanardağlardan püsküren lavlarının kalıntıları kaza merkezine 
çok yakın olan yerlerdedir. Bugün de bilindiği gibi bu yanardağlardan memlehanın yanı başında bulunan 
volkanın kraterinden kükürt gazı çıkışı görülmektedir. 
 Ormanlar: Karacadağ’ın bazı yerleri meşe ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplı olup, bundan 
başka kaza dâhilinde orman ve baltalık yoktur. Bu kaza dâhilinde şimdiye kadar hiçbir çeşit maden izine 
rastlanmamıştır.
 Yaylalar: Kaza dâhilinde yukarıda ismi geçen dağlara yakın yerlerde 7–12 saatlik mesafeye uzanan 
geniş yaylalar vardır. Kasaba ahalisinin memur olanlarının dışındakileri Nisan’dan itibaren bu yaylalara 
göçerek, bütün yaz müddetini oralarda geçirmektedirler.
 Nehirler: Sultaniye kasabası civarında Karapınar adında akışı kesik bir memba mevcut olup, bu su 
6–7 sene müddet aralıksız akar ve yine o kadar m üddet kesintiye uğrar. Bunlar aktığı zamanlar mecrasında 
uzanan araziye yayılarak bataklıklar teşkil etmekte ve düzgün bir mansaba ulaşmadan kaybolmaktadırlar. 
Bundan başka kaza dâhilinde önemli bir nehir ve ırmak yoksa da, hemen her tarafta birkaç santimetre 
kadar kazılan topraktan su çıktığı ve bu suların birikmesinden bir takım göller oluştuğu görülmektedir.
 Göller: Sultaniye kasabası civarında ikisi kuzeyinde ve biri kazanın güney doğusu tarafında 
olmak üzere üç göl mevcuttur. Bunlardan kuzeyde bulunan Meyil ve Çıralı göllerinin suyu tatlıdır. Güney 
doğusundaki gölün suyu deniz suyu renk ve tadında olduğu için Acıgöl adını almıştır. Bu üç gölden başka 
kasabanın doğusunda Memleha Gölü adıyla bilinen bir göl daha vardır ki, bu gölden çok miktarda tuz 
çıkarılmaktadır. Karapınar suyunun oluşturduğu bataklıklar göl olarak adlandırmaya uygun değildir.
 Sultaniye Kazasının Sıhhi Özellikleri: Sultaniye, eski adıyla Karapınar kazası 44 köy ve 20.111 
nüfusa sahiptir. Sultaniye kasabası Konya’nın 94 kilometre doğusunda ve Karacadağ’ın güney eteğinde 
geniş bir ovanın kenarındadır. Kaza arazisi düz olup, adı geçen dağdan başka dağı yoktur. Akarsuyu çok 
azdır. Kazanın kuzey doğusunda sönmüş bir eski yanardağ krateri olduğu anlaşılan ve takriben iki yüz 
metre derinliğinde, boyuna ve enine yarım saatlik uzunlukta olan memleha mevcuttur. Bu memleha bir 
tepe üzerinde olup, bir takım göller ile çevrilidir. Kazanının hemen her tarafında ve kasabanın etraf ve 
civarında birçok bataklık olup, kaza ahalisi genellikle bundan müteessir ve muzdariptir. 
 Kasaba merkezinin havası vahim olup, memurlar ve varlıklı olanlar yaz mevsiminde yaylalara 
çıkarlar. Mahalli belediyenin gelir yetersizliği sebebiyle, kaza öteden beri tabipsiz kalmıştır. Bu sene 
Valiliğin gayretiyle tabip maaşı devlet hazinesince temin edilmiş ise de, maalesef henüz tabip gelmemiştir. 
Kazanın havasının vahametiyle beraber tabipsizlik yüzünden ahalinin çekmekte olduğu ıstırap ve müşkülat 
valiliğin dikkatini çekmiş ve bundan sonra seyyar tabiplerden ilk gelen iki tabibin hemen kazaya gön-
derilmesi emredilmiştir. Gönderilen tabipler kısa bir zaman içerisinde 1299 hasta muayene ve tedavi 
etmiş, 65 çocuğa aşı yapmış ve gerekenlere kinin vermiştir. Havadan kaynaklanan çeşitli hastalıklardan 
başka ahalinin sefalet içindeki hayatları sebebiyle verem hastalığı da mevcut ve frengi dahi görülmektedir. 
Halkın tababete itikatları, hıfzıssıhhaya riayetleri, temizlik ve taharete ihtimamları az olup, kişisel sağlıkları 
konusunda kayıtsızlardır. Ortalama ömür 50–60 ve en yaşlı insanlar 60–70 yaşında olup, bunlar da sekiz, 
on kişiden ibarettir.60 

59  H. 1332 (1914) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 357 
60  H. 1332 (1914) Tarihli Konya Vilayet Salnamesi. Sy. 357-358.
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OSMANLI ARSIV BELGELERINDE 

SULTANIYE-I KARAPINAR
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BOA, 3 Numaralı Mühimme Defteri

Sy. 339, Hüküm 993

Sy. 374, Hüküm 1106 - 1107

Sy. 375, Hüküm 1108
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[Sadeleştirme]
993

Eskil kadılarına hüküm:
Şehzade Sultan Selim (Allah ömrünü uzun eylesin) hazretleri makamımıza (Kanuni 
Sultan Süleyman Han) mektup gönderip Konya ile Ereğli arasında bir harap köy 
yeri bulunduğunu ve buraya bir mescit, bir han ve bir hamam yaptırmak istediğini 
ve buraya gelip yerleşeceklerin 120 haneye kadarının vergiden muaf tutulmasını 
emretmişlerdir.  

Buyurdum ki  (Padişahın buyruğu): Adı geçen bölgeye gelip yerleşeceklerden 120 
haneye kadarı vergiden muaf tutulsun ve 120 hane dışında kalanlar diğer reaya 
gibi işlem görsünler. 
15 Mayıs 1560

[Transkripsiyon]

993

Yazıldı
Tekrar yazılub Ali Kethudâ’ya virildi.
Fî 18 Şa’bân sene 967 [m.15 Mayıs 1560]

Hatt-ı şerîf gelüb mektûb gelmemişdür.

Eski-il kadîlarına hüküm ki:
Şehzâde Sultân Selîm tâbe bakahu ve nâle münâhü hazretleri Dergâh-ı mu’allâ’ma 
mektûb gönderüb Konya ile Ereğli mâbeyninde bir harâb karye yiri olup zikr olınan 
mahalde bir mescid ve bir hân ve bir hammâm binâ itmek murâd idinüp zikr olınan 
mahalde gelüb temekkün idenler avârızdan ve tekâlîfden mu’âf olmasın i’lâm 
itmeğin yüz yigirmi hâne mu’âf olmasın emr idüb buyurdum ki: 

Zikr olınan mahalde gelüb temekkün idenlerden yüz yigirmi hâne avârızdan ve 
tekâlîf-i örfiyyeden mu’af ü müsellem olub yüz yigirmi hâneden gayrı gelüb 
mütemekkin olanlar sâ’ir re’âyâ gibi ola. Şöyle bilesin.

993
Eskil Kadılarına: Konya ve Ereğli arasında 

bulunan harap köy yerine bir cami, bir han ve 
hamam yapılması ve ahalisinin tekaliften 

muaf tutulması hakkında emir. 
15 Mayıs 1560

1106-1107-1108
Halep, Niğde ve Karaman kadılarına Karapınar’da 

Şehzade Selim’in yaptıracağı mescit, Kervansaray ve 
Hamam için Halep’ten Mimar Cemalettin’in 

gönderilmesi, Niğde Kadısının bu iş ile 
görevlendirildiği, Karamandan da mimar ve 

marangoz gönderilmesi hakkında emir. 
15 Mayıs 1560

 993 
An edict issued to the Kadi Offices of Eskiil Town in 
order that a village could be set up between Konya 
and Ereğli and a mosque, and inn and a bathhouse 
would be built in this village and its people would 

be exempted from paying taxes. 15 May 1560
 

1106-1107-1108
An edict issued to the Kadi Offices of Aleppo, Niğde 
and Karaman, and dictated that an architect named 
Mimar Cemalettin who lived in Aleppo, would have 

to be brought to Karapınar Town for the mascid, 
Caravanserai and bathhouse to be built here by 

the Shahzade Selim, and the Kadi’s Office of Niğde 
had been charged with this duty, and also architects 

and carpenters from Karaman, would have to be 
brought here. 15 May 1560
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[Sadeleştirme]
1106

Halep Kadısına Hüküm:
Oğlum Selim (Allah ömrünü uzun eylesin) hazretleri, Karapınar adlı yerde bir 
mescit, bir kervansaray ve hamam yaptırmak için mimar gerekmiş, Halep’den 
Mimar Cemalettin adındaki mimarın gönderilmesi istenmiştir. 

Buyurdum ki  (Padişahın buyruğu): emir ulaştığında geciktirmeden mimarı, ihtiyacı 
olan her türlü malzeme ile birlikte gönderesin ve arzu edilen hizmeti yerine getirsin. 
Bu konu çok önemlidir, geciktirmeyesin ve derhal acele gönderesin. 
15 Mayıs 1560

[Transkripsiyon]

1106

Yazıldı
Ali Kethudâ’ya virildi.
Fî 18 Şa’bân sene 967 [m.15 Mayıs 1560]

Haleb Kâdîsına Hüküm ki:
Ferzend-i ercmend oğlum Selîm tâle bakâhu, Karapınar nâm mahalde bir mescid ve 
bir kârbân-sarây ve hammâm binâ itmek isteyüb mi’mâr lâzım olmağla mahrûse-i 
Haleb’de Cemâleddîn nâm mi’mâr getürilmesi i’lâm olınmağın buyurdum ki: 

Vardukda, te’hîr itmeyüb mezkûrı getürdüb kendüye lâzım olan hevâyici ile 
mu’accelen irsâl eyleyesin ki, gelüb murâd olınduğı üzere hıdmetde ola. Husûs-i 
mezbûr ehemm-i mühimmâtdandur; te’hîr itdürmeyüb ber-vech-i isti’câl 
gönderesin.

 
[Sadeleştirme]

1107

Niğde Kadısına Hüküm:
Oğlum Selim (Allah ömrünü uzun eylesin) hazretleri, Karapınar adlı bölgede bir 
mescit ve bir kervansaray inşa etmek arzusunda olup, bu işte görevlendirilmek üzere 
acilen tayin edilmen istendi. 

Buyurdum ki  (Padişahın buyruğu): Talep edilenleri geciktirmeden yerine getir, oraya 
gidip arzu edilen şekilde hizmette bulunmak üzere işe önem ver ve ihtimam göster. 
15 Mayıs 1560
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[Transkripsiyon]

1107

Yazıldı.
Bu dahi.

Niğde Kâdîsına Hüküm ki:
Hâliyâ ferzend-i ercmend oğlum Selîm tâle bakahu Karapınar nâm mevzı’da bir 
mescid ve bir kârbân-sarây (binâ) itmek murâd idüb ol bâbda seni istihdâm içün 
ta’yîn olınman i’lâm itdüklerin ecilden buyurdum ki: 

Taleb itdüklerin te’hîr itmeyüb varub murâd olınduğı üzere gereği gibi hıdmetde 
olub itmâm-ı maslahat itmek bâbında ikdâm ü ihtimâmun vücûda getüresin.

 
[Sadeleştirme] 
1108

Karaman vilayeti kadılarına hüküm:
Oğlum Selim (Allah ömrünü uzun eylesin), Karapınar adlı bölgede bir mescit, bir 
kervansaray ve hamam yaptırmak arzusunda olup, bu nedenle marangoz ve inşaat 
ustalarına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Buyurdum ki  (Padişahın buyruğu):  Hanginize bağlı kazalardan talep olunursa, 
yeterli miktarda marangoz ve inşaat ustası ile kendilerine lazım olan malzemeleri 
birlikte söz konusu yerdeki işe gönder ki, orada ücret ile çalışsınlar. Bu mesele 
çok önemlidir. Her türlü ihmalden kaçınılarak fermanım gereğince her şey tedarik 
edilerek gönderilmesi konusunda gayret edilerek ihtimam gösterilsin ve her türlü 
ihmalden kaçınılsın.
15 Mayıs 1560

[Transkripsiyon]

1108

Yazıldı.
Bu dahı.

Vilâyet-i Karaman kâdîlarına hüküm ki:
Hâliyâ ferzend-i ercmend oğlum Selîm tâle bakahu Karapınar nâm mevzı’da bir 
mescid ve bir kârbân-sarây ve hammâm binâ itmek murâd idüb ol bâbda bânnâ ve 
neccâr lâzım olduğı i’lâm olınmağın, buyurdum ki;

Her kangınuzun taht-ı kazâsında taleb olınursa bulınan bennâ ve neccârdan kifâyet 
mikdârı bennâ ve neccârı kendülere lâzım olan havâyicleriyle ihrâc idüb hıdmet-i 
mezbûreye irsâl eyleyesin ki, varub ücret ile hıdmetde olalar. Husûs-ı mezbûr 
ehemm-i mühimmâtdandur. İhmâl ü müsâheleden hazer idüb fermân-ı şerîfüm 
mûcebince tedârük ü ihzâr ve irsâl itmek bâbında gereği gibi ikdâm ü ihtimâm idüb 
ihmâl ü müsâheleden hazer idesin.
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BOA, TT.d, 615, s. 2
Sultan II. Selim’in oğlu Sultan III. Murad devrinde 

hazırlanmış olan Evkaf Defteri’nde, Sultaniye 
[Karapınar] kasabasının kurulması, gelişmesi 

ve buraya yerleştirilen halkın çıkardığı sorunlar 
hakkında verilen bilgiler.

1584

BOA, TT.d, 615, s. 2
Data given in the Pious Foundations Record Book 

which was worked out during the ruling era of 
Sultan Murad III, son of Sultan Selim II, and 

related to the matters such as the establishment 
and development of Sultaniye [Karapınar] Town, 

and the problems incurred from the people 
who were settled here. 

1584

[Sadeleştirme]

Daha önceleri Sultaniye [Karapınar] sadece derbenti olan ve güvenliği bulunmayan 
bir köydü. Burayı şenlendirmek [kalkındırmak] için padişah emriyle ister has, ister 
zeamet ve isterse tımar halkı olsun, kimseden bennak, caba ve avarız alınmamak 
kaydıyla çok sayıda insan yerleştirildi. Böylece yerleştirilen halk, aynı büyük 
şehirlerde uygulandığı gibi, bennak ve caba vergisinden muaf tutuldu. 
Tutulan defterler de İstanbul’a teslim edildi. Daha sonra Atçeken aşiretinden ve 
diğer yerlerden gelen insanlar da bu kasabaya yerleşmek için başvurdular. Bunların 
da aynı şekilde kayıtları yapıldı ve nice halk gelip buraya yerleşti. Böylece birkaç 
yıl içinde kasaba iyice büyüyüp mamur bir hale geldi. Ancak bir süre sonra şehre 
yerleşip bazı vergilerden muafiyet belgesi alanların çoğu kasabayı bırakıp geri 
eski köylerine döndüler. Döndükleri yerlerde kendilerinden vergi talep eden sipa-
hilere ise bu muafiyet belgelerini göstererek vergi ödememeye devam ettiler. Buna 
rağmen Sultaniye’deki [Karapınar] görevliler bunları götürmek istediklerinde de 
kimi koyunların üreme mevsimini, kimi bağ ve bahçe işlerini ve kimi de ekinlerini 
bahane ederek Sultaniye’ye [Karapınar] geri dönmediler. Bu nedenle daha sonra 
yeni bir sayım yapılmaya karar verildi. Bu yeni sayım sırasında vergi muafiyetlerini 
kaybetmemek için kasabaya birkaç günlüğüne de olsa geri gelenler de yine aynı 
şekilde kasabayı bırakıp gittiler. Bu yüzden kasaba nice yıllar boş kaldı. Dükkanlar 
işlemez oldu. Kasabaya uğrayanlar alış-veriş yapamadılar. Mahalleler tamamen boş 
kalıp harabe olmaya yüz tuttu ve kasaba eşkıyaya mesken oldu. Sonunda kasabada 
kayıt edilen ancak eski yerlerine dönenler bulundukları yerin usullerine göre ver-
gilendirilmeye başlanınca bunların hepsi köylerini bırakıp tamamen yerleşmek üzere 
kasabaya geri dönmeye başladılar. Kendileri, bir daha burayı bırakıp gittiklerinde çift 
bozan cezası olarak her yıl 75 akçe ceza vermeyi kabul ettiler. Bunlar, daha önce 
verilen haklarını yeniden kazandılar ve Sultaniye’de [Karapınar] oturdukları sürece 
caba, bennak, avarız ve nüzül vergilerinden yine muaf tutuldular. 
Yeni deftere de bu şekilde kayıt edildi.
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[Transkripsiyon]

Mukaddemâ Kasaba-i Sultaniye [Karapınar] karye olub muhavvef ve muhâtara 
çıktığı lâzım derbend iken şenlemek için havâss-ı hümâyûn ve zu’amâ ve erbâb-ı 
tımar re’âyâsından resm-i bennâk ve caba ve avârız-ı dîvâniye ve teklîf-i örfiye 
olunmamak üzere emr-i şerîf ile tavattun etdirilen re’âyâ tâyifesi sâ’ir mu’azzam 
şehir halkı gibi bennâk ve caba resminden mu’âfiyet üzere tahrîr olunub def-
terleri Asitâne-i Sa’âdet’e teslîm olunub ba’dehu Atçeken tâ’ifesinden ve sâ’ir 
re’âyâdan kasaba-i mezbûreye gelmeğe tâlib ve râgib olanlar dahi ol minvâl 
üzere tavattun için sadaka buyurulan ahkâm-ı şerîfe sicill-i mahfûza kayd olunub 
nice re’âyâ gelüb mütemekkinler ve mutavattınlar olub birkaç yıl kasaba tamâm 
şenlenüb ma’mûr oldukdan sonra deftere kayd olunanlar Asitâne-i Sa’âdet’den 
sûret-i defter alub ve sonra ahkâm-ı şerîfe ile gelenler mahkemede ahkâm-ı 
şerîfe sûreti alub mu’âfiyetlerine tamâm kavî temessüke mâlik olduklarından 
sonra kasabayı bıragub gerü geldikleri karyelerine varub karâr edenlerden sipâhî 
rüsûm-ı ra’iyyet taleb etdiklerinde mu’âfiyetlerine sûret-i defter-i pâdişâhî ve 
alâmet-i şehinşâhî ibrâz edüb rüsûm-ı ra’iyyet vermeyüb ve mütevellî göçürdüb 
kasabaya getürmek istedükde ba’zı koyunlarının dölün almak andan gelmek ve 
ba’zıları dahi bağ ve bağçe ve zirâ’atları mahsûlün cem’ edüb andan alâkaların 
kat’ edüb gelmek bahânesiyle yerlerinde kalub gelmeyüb şöyle râygân-ı mu’âf 
geçinirler imiş bu def’a tahrîr-i cedîd esnâsında kasabada mevcûd bulunmayub 
yine mu’âf kayd olunmak için tahrîr esnâsında birkaç günden beri geldikleri 
vech-i meşrûh üzere kasabayı bıragub gitdikleri sebebiyle nice yıl kasaba hâlî ve 
dükkânlar mu’attal kalub mürûr ve ubûr eden efrâd-ı kirâ ve ebnâ-i sebîlin 
kasabada bey’ ü şirâ olunmadığından niceler azmârına zarûret ve usretlerin ve 
mahallât hâlî kalub harâba müşrif olan oldu eşkıyâya me’vâ olub fesâda sebeb 
olmakdan kasabada mukîm olub hîn-i tahrîrde hâzır olan a’yânı nihâyet ihtiyât 
üzere oldukların tazallüm etmeğin mekân-ı me’lûflarına avdet edenleri yerlü 
yerinde ra’iyyet kayd etmek maksud olundukda her biri karyelerinden alâkaların 
kat’ edüb bu def’a ikâmet kasdına gelüb min-ba’d dahi kasabayı hâlî koyub 
giderse yüz güzeşte caba ve bennâk resmimiz için çift bozan üslûbu üzere her 
sene yetmiş beş akçe mevkûfculara vâki’ olan güzeşte avârızımız veririz bî-
kusûr ve lâ-küsûr mîrî cânibine edâ edelim deyü hüsn-i irâdetleriyle kabûl ve 
ta’ahhüd etdikleri ecilden emr-i şerîf-i sâbık ve defter-i atîk mûcebince Kasaba-i 
Sultaniye’de [Karapınar] temekkün olduklarınca kemâ-kân caba ve bennâk res-
min vermeyüb sâ’ir vilâyete avârız ve nüzül vâki’ oldukda bunlara teklîf olunma-
mak üzere defter-i cedîde kayd olundu.
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Kırkpınar Nam-ı Diğer Karapınar
(Matrakçı 17b, 16. Yüzyıl) 
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BOA, TT.d, 615, s. 6 - 14
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(Defterde verilen bilgilere göre, 1584 (h. 992) yılında Karapınar’da 16 mahalle 

bulunmaktaydı. Bu mahallelerde vergi mükellefi olan hane reisi sayısı ise 1.018 idi. 

Bu sayı esas alındığında o yıllarda Karapınar’ın nüfusu yaklaşık 3.000’e ulaşan orta 

büyüklükte bir şehir olduğu anlaşılmaktadır.) 

Mahalle-i Cami’-i Şerîf, nefer 42

Mahalle-i Aksaray, nefer 52

Mahalle-i Sevindik Sofu, nefer 141

Mahalle-i Mehmed Emin, nefer 58

Mahalle-i Erdoğdu, nefer 168

Mahalle-i Mescid-i Davud Bey, nefer 103

Mahalle-i Arslan Baba, nefer 81

Mahalle-i Mahkeme, nefer 38

Mahalle-i Mütevelli, nefer 31

Mahalle-i Niğde, nefer 18

Mahalle-i Larende, nefer 52

Mahalle-i Kırlu, nefer 24

Mahalle-i Mescid-i Uruzhan, nefer 51

Mahalle-i Sülemiş, nefer 86

Mahalle-i Hüseyinlü, nefer 48

Mahalle-i Mescid-i Hacı Tahir, nefer 35

BOA, TT.d, 615, s. 6-14
Sultan II. Selim’in oğlu Sultan III. Murad devrinde 
hazırlanmış olan Evkaf Defteri’ne göre, Sultaniye 

[Karapınar] kasabası mahalleleri ile bu 
mahallelerde vergi mükellefi olan 
hane reislerini gösteren sayfalar.

1584

BOA, TT.d, 615, s. 6-14
Those pages which, according to the Pious 

Foundations Record Book that was worked out 
during the ruling era of Sultan Murad III, son of 
Sultan Selim II, served to indicate the quarters of 

Sultaniye [Karapınar] Town, and also the 
household heads who were supposed to be 

taxpayers in these quarters. 
1584
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BOA, D. 1658, s.1
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[Sadeleştirme]

Kontrol edilmesi amacıyla takdim edilmiştir.
6 Mayıs 1587

Karapınar’da merhum Sultan II. Selim Han hazretlerinin yaptırdığı imarete 3 Mart 1585’ten 
19 Şubat 1586’a kadar vakıf mütevellisi olan Mehmed’in yerine getirdiği ve Eskiil Kadısı 
Mevlana Muhyiddin’in onayladığı muhasebe raporudur.
 
Asıl mal tutarı yıllık 485.879 akçedir, 

Masraflar 510.220 akçedir, 
Bunun 122.580 akçesi çalışanların maaşlarıdır, 
369.106 akçesi imaretin mutfak masrafıdır, 
18.540 akçesi diğer lüzumlu harcamalara sarf edilmiştir, 
Bu durumda 24.347 akçe fazla harcama yapılmıştır.
 
Daha önce vakıf yöneticisi 200.000 akçe peşin vererek çavuşluk ve terakki almıştı. Daha 
sonra bu kişinin hesabı eksik çıkmış ve 300.000 akçe vermesi gerektiği anlaşılmıştı. Kendisi 
de bunu kabul ederek 100.000 akçeyi yıl sonunda vermeyi taahhüt etmişti. Kendisi Halep’e 
gitmiş ve yerine Hüseyin Çavuş vekalet etmişti. Bu nedenle o yıl denetleme yapılamadı. 
Ardından imaret hizmetlerinin durduğu şeklinde şikayetler gelmeye başladı. Bu nedenle vakıf 
yöneticiliği 12 Mart 1586 tarihinde yine Hüseyin Çavuş’a verildi. Bu konuyla ilgili şartlar ve 
bilgiler yazılıdır.
 
[Transkripsiyon]

Vech-i meşrûh arz olunub şübhe olan husûs yerlerinden görülmek için buyuruldu.
Fî 28 Cemaziyelevvel sene 995 [6 Mayıs 1587]

Karapınar’da merhûm ve mağfûrün leh Sultan Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû- haz-
retlerinin imâret-i âmirelerine sene 993 Rebiülevveli’nin gurresinden [h. 1 Rebiülevvel 993 / 
m. 3 Mart 1585] sene 994 Saferi’nin gâyetine [h. 29 Safer 994 / m. 19 Şubat 1586] gelince 
erbâb-ı timardan mütevellîsi olan Mehmed’in Eskiil Kadısı Mevlânâ Muhyiddin’in imzâsıyla 
bir yıllık gördüğü muhâsebesidir ki zikr olunur.

Asl-ı mâl bir yıllık dört yüz seksen beş bin sekiz yüz yetmiş dokuz akçe olub

El-masârıf, beş yüz on bin iki yüz yirmi altı akçe edüb

Meblağ-ı mezbûrdan yüz yirmi iki bin beş yüz seksen akçesin erbâb-ı vezâ’ifin yıllık 
vazîfelerine verilüb

Ve üç yüz altmış dokuz bin yüz altı akçesin dahi imâretin matbahına sarf olunub

Ve on sekiz bin beş yüz kırk akçesin sâ’ir ihrâcât-ı lâzımesine sarf olunub 

Bu takdîrce yirmi dört bin üç yüz kırk yedi akçesi asıldan ziyâde sarf olmuş olur

Mukaddemâ tevliyeti iki yük peşîn verüb çavuşluk ve terakkiyle almışdır sonra mütevellî-i 
sâbıkın bel’iyyâtın üç yük akçeye kabûl edüb bir yükün sene tamâm oldukda hazîneye 
göndereyim deyu şart edüb onda vardıkda Hüseyin Çavuş ihzâr olub mezkûr mütevellî 
Haleb’e gitmeğin teftîş olmadığından gayri imâret battâl kaldı deyu arzlar gelmeğin 
geri tevliyet Hüseyin Çavuş’a verilmişdir, fî 21 Rebiülevvel sene 994 [12 Mart 1586] ve 
mufassal şartı ve iltizâmı varakanın ol bir cânibinde mastûrdur.

BOA, D.d, 1658, s.1
Karapınar’daki Sultan Selim Han 

[II. Selim] imaretinin 12 aylık gelir gider 
muhasebe raporu.

6 Mayıs 1587

BOA, D.d, 1658, s.1
An accounting report which serves to indicate 
the revenues and expenses incurred for a time 
period of 12 month and pertained to the soup 
kitchen that had been established in Karapınar 

Town by Sultan Selim Khan [Selim II]. 
6 May 1587
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[Transkripsiyon]

Muhâsebe-i mahsûlât ve ihrâcât-ı evkâf-ı câmi‘-i şerîf ve imâret-i âmire-i merhûm ve mağfûrün leh 
Sultân Selim Hân -tâbe serâhû- der-Kasaba-i Sultaniye şude an-tahvîl-i El-Hâc Ahmed Ağa mütevellî-i 
evkâf-ı mezbûre be-ma‘rifet-i iftihâru’l-havâss ve’l-mukarrebîn mu‘temedü’l-mülûki’s-selâtîn enîsü’d-
devleti’l-aliyyeti’s-seniyyeti’l-hakaniyye a‘nî sâhibü’l-izzi ve’d-devleti hazret-i Muslı Ağa ağa-i Dârü’s-
sa‘âdeti’ş-şerîfe en-nâzır el-vâki‘ fî gurre-i Şabân an-evveli Mart sene 1073 ilâ gâyeti felvaris el-vâki‘ fî 
sene 1074.

Asl-ı mâl Fî sene-i kâmile, Akçe 292480

Ani’l-mahsûlât ma‘a öşr-i gılâlhâ-i kurâ-i mezkûrîn, Akçe 292480

Ani’l-makbûzât-ı mezbûrîn fi’t-târihi’l-mezkûr, Akçe, 129280

An-ücret-i icâre-i hammâm ve dekâkîn der-kasaba-i Sultaniye ve zimemhâ-i müste’cirîn 
fi’t-târihi’l-mezbûre, Fî sene 12325
An-ücret-i resm-i âdet-i ağnâm-i kurâhâ-i evkâf-ı mezbûre fi’t-târihi’l-mezbûr, Fî sene 71915
An-ücret-i Mart-ı kurâhâ-i evkâf-ı mezbûre fi’t-târihi’l-mezbûr, Fî sene 42510
An-ücret-i perâkende-i re‘âyâ-yı evkâf-ı mezbûre fi’t-târihi’l-mezbûr, Fî sene 2530

An-ücret-i öşr-i gılâlhâ-i kurâ-i mezkûrîn, 
Hınta ve şa‘îr, 6760 keyl, Minhâ be-masârıf-ı mezbûre ve gayruhû, 2200 keyl, 
El-bâkī 4560 keyl 173200 akçe

Hınta, 3520 keyl, Minhâ fürûht şüde, 1820 keyl, fî 50 91000 akçe
El-bâkī sarf şüde be-imâret-i vakf 1900 keyl

Şa‘îr 3240 keyl, Minhâ fürûht şüde 2740 keyl, fî 30 82200 akçe
El-bâkī sarf şüde be-alîk-i müsâfirîn 800 keyl

An-ücret-i öşr-i gılâl-i kasaba-i Sultaniye der-uhde-i Hüseyin ve Aba? Hamza ber-vech-i emânet zabt 
kerde fi’t-târihi’l-mezbûre, Hınta 310 keyl, Şa‘îr 250 keyl

An-ücret-i öşr-i gılâl-ı Apak ve Küllü der-uhde-i Halil câbî ve Mehmed Beşe ve Musa Çelebi 
ber-vech-i emânet zabt kerde fi’t-târihi’l-mezbûre
Hınta 250 keyl, Şa‘îr 200 keyl

An-ücret-i öşr-i gılâl der-karye-i Yakub der-uhde-i Abdülvehhab Çelebi en-nâib-i evkâf-ı 
mezbûre ber-vech-i maktû‘ dâde fi’t-târihi’l-mezbûre
Hınta 450 keyl, Şa‘îr 450 keyl 

An-ücret-i öşr-i gılâl der-kazâ-i Larende ve karye-i Kal’a der-uhde-i İbrahim Bey 
ber-vech-i maktû‘ dâde fi’t-târih-i m.
Hınta 400 keyl, Şa‘îr 10 keyl 

An-ücret-i öşr-i gılâl der-karye-i Mercik ve Tuğlu ve Tat Gördes der-uhde-i Yunus câbî ve 
el-Hâc Mustafa ber-vech-i emânet zabt kerde fi’t-târih
Hınta 8 keyl, Şa‘îr 310 keyl

BOA, MAD.d, 1921
Sultan IV. Mehmed döneminde hazırlanan 
Evkaf Defteri’ne göre, Sultaniye [Karapınar] 

kasabasında Sultan II. Selim Vakfı’na bağlı cami 
ve imarete ait bir yıllık gelirler ve giderler.

1663

BOA, MAD.d, 1921 
According to the record book kept for the Pious 

Foundations during the ruling era of Sultan 
Mehmed IV, revenues and expenses incurred 
during a year time for the mosque and soup 

kitchen governed by the Pious 
Foundation of Sultan Selim II.

 1663
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An-ücret-i öşr-i gılâl der-nâhiye-i İncirli tâbi‘-i kasaba-i Sultaniye der-uhde-i el-Hâc Mehmed ve 
Receb câbî ebr-vech-i emânet zabt kerde fi’t-târihi’l-mezbûre
Hınta 650 keyl, Şa‘îr 650 keyl

An-ücret-i öşr-i gılâl-i karye-i Yenicekaya ve Konya dağları der-uhde-i Süleyman ber-vech-i 
emânet zabt kerde fi’t-târihi’l-mezbûre
Hınta 150 keyl, Şa‘îr 90 keyl

An-ücret-i öşr-i gılâl der-nâhiye-i Konya Necmeddin ve Kavaklıkaya ve Mescidköy 
der-uhde-i Halil ve Hasan ber-vech-i emânet zabt kerde fi’t-târihi’l-mezbûre
Hınta 60 keyl, Şa‘îr 40 keyl

An-ücret-i öşr-i gılâl der-nâhiye-i Kut der-uhde-i Hızır Bey ve Mevlüd ve Osman câbî ber-vech-i 
emânet zabt kerde fi’t-târih-i m.
Hınta 8 keyl, Şa‘îr 10 keyl

An-ücret-i öşr-i gılâl der-nâhiye-i Kömü der-uhde-i Ömer Efendi fi’t-târihi’l-mezbûre
Hınta 200 keyl, Şa‘îr 200 keyl

An-ücret-i öşr-i gılâl-i İbrad[i] ve …der-uhde-i İbrahim câbî ve Zeynelabidin ber-vech-i 
iştirâk [ve] emânet zabt kerde fi’t-târih
Hınta 400 keyl, Şa‘îr 400 keyl

An-ücret-i îrâd-ı öşr-i gılâl-ı evkâf-ı mezbûre der-karye-i Kiriş der-kazâ-i Larende der-uhde-i 
Mustafa Çelebi ber-vech-i maktû‘ dâde fi’t-târihi’l-mezbûre
Hınta 50 keyl, Şa‘îr 50 keyl

Vuzi‘a min zâlik, Akçe 294674
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BOA, D.d, 2352 / 780
Karapınar’daki Sultan II. Selim Vakfı ile 

İstanbul’daki Gevher Han Sultan Vakfı’ndan 
Padişah hazinesine aktarılan gelirler.

9 Nisan 1704

BOA, D.d, 2353 / 505
Padişah hazinesine ait gelirler. Bunlar içinde 

Karapınar’daki II. Selim Vakfı’ndan 
gelen para da zikr edilmektedir.

Mart 1712

BOA, D.d, 2352 / 780
The revenues which are transferred into the 
Sultan’s Treasury both by the Sultan Selim II 
Pious Foundation located in Karapınar and 

Gevher Khan Sultan Pious Foundation 
located in Istanbul. 

 9 April 1704

BOA, D.d, 2353 / 505
The revenues belonged to the Sultan’s 

Treasury. Among these, the monies which are 
transferred by the Selim II Pious Foundation 

located in Karapınar, are also cited. 
March 1712

[Sadeleştirme]

9 Nisan 1704 tarihi itibariyle Padişaha 
ait gelirler,
 
Karapınar’daki Sultan II. Selim 
Vakfı’ndan 500 kuruş, 1703 yılından

İstanbul’daki Gevher Han Sultan 
Vakfı’ndan 200 kuruş 1703 yılından

Yekun, 700 kuruş, yalnız 1 kese [500 
kuruş] ve 200 kuruştur.

[Transkripsiyon]

Fî 4 Zilhicce sene 1115 [9 Nisan 1704] 
avâ’id-i hümâyûn akçesidir.

Karapınar’da vâki’ merhûm Sultân Se-
lim Evkâfı’ndan, kuruş 500 aded beşyüz, 
sene 1114 [1703]

İstanbul’da vâki’ merhûm Gevher Han 
Sultan Evkâfı’ndan, kuruş iki yüz aded, 
sene 1114 [1703]

Yekûn, kuruş aded yediyüz, yalnız bir 
kîse ile iki yüz kuruşdur.

[Sadeleştirme]

Mart 1712, Padişah gelirleridir

Edirne’de merhum Sultan Bayezid Han 
Vakfı’nın Padişah geliri akçesi alındı.
600 kuruş, yıl 1711

Karapınar’da merhum Sultan Selim Han 
[II. Selim] Vakfı’nın Padişah geliri akçesi 
alındı. 109 kuruş, yıl 1710

Toplam, 709 kuruş, yalnız bir kese ile iki 
yüz dokuz kuruştur.

[Transkripsiyon]

Fî Saferi’l-hayr sene 1124 [Mart 1712]
Avâ’id-i hümâyûndur.

Mahmiye-i Edirne’de vâki’ merhûm 
ve mağfûrün leh Sultân Bayezid Hân 
Vakfı’nın avâ’id-i hümâyûn akçesi alındı.
Kuruş aded altı yüz, sene 1123 [1711]

Karapınar’da vâki’ merhûm ve mağfûrün 
leh Sultan Selim Han [II. Selim] Vakfı’nın 
avâ’id-i hümâyûn akçesi alındı.
Kuruş aded yüz dokuz, sene 1122 [1710]

Yekûn, kuruş aded yedi yüz dokuz, yalnız 
bir kîse ile iki yüz dokuz kuruşdur.
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BOA, EV.HMH.d, 1992, s. 1-2
Karapınar’daki Sultan II. Selim Vakfı’nın 1715 

yılına ait gelir ve gider kayıtları.
1715

BOA, EV.HMH.d, 1992, s. 1-2
The records of revenues and expenses incurred 

in the year 1715 and pertained to the Sultan 
Selim II Pious Foundation located in Karapınar. 

1715

[Transkripsiyon]

Defter-i îrâd ve masârıf-ı merhûm ve mağfûrün leh Sultan Selim Han [II. Selim] der-
kasaba-i Karapınar tâbi’-i Konya an-zamân-ı Hacı Veli mütevellî Emir Hasan Efendi 
kâtib-i vakf-ı mezbûr be-ma’rifet-i Abdullah Efendi vekîl-i defterdâr-ı İstanbul tahrîr 
şüde.

El-îrâd-ı vakf-ı mezbûr ber-mûceb-i muhâsebe-i sene 1127 [1715]

An-mahsûl-i icâre-i dekâkin, fî sene 17062 akçe
An-mahsûl-ı kıst-ı hamâm der-kasaba-i m., fî sene 7200 akçe
An-mahsûl-i kıst-ı hân, fî sene 22200 akçe
An-mahsûl-i rüsûm-ı perâkende re’âyâ, fî sene 10800 akçe
An-mahsûl-i resm-i Mart ve âdet-i ağnâm ve resm-i bennâk der-karye-i Kuz ve Eskiil, 
fî sene akçe 15000 05000 Zam 20000, Mâl-ı sene-i sâbıka 25000 akçe
An-mahsûl-i resm-i Mart ve âdet-i ağnâm ve resm-i bennâk der-karye-i Ağçakapı ve 
Kebekenise ve Pişkin tâbi’-i sahrâ-yı Bayburd, fî sene 1126 akçe 15220 04710 Zam 
20000, Mâl-ı sene-i sâbıka 20000 akçe 
An-mahsûl-i resm-i Mart ve âdet-i ağnâm ve resm-i bennâk der-karye-i Sugur Dikilli 
ve Ayak tâbi’-i Eskiil, fi sene 1126 akçe 17000 18000 Zam 35000, Mâl-ı sene-i sâbıka 
35000 akçe
An-mahsûl-i resm-i Mart ve âdet-i ağnâm ve resm-i bennâk der-karye-i Gölü tâbi’-i 
Eskiil, fî sene 1126 akçe 7000 5000 Zam 12000, Mâl-ı sene-i sâbıka 12000 akçe
An-mahsûl-i resm-i Mart ve âdet-i ağnâm ve resm-i bennâk der-karye-i Mercek ve 
Gür ve Palaca ve Hocalı ve gayruhû der-kazâ-i Larende, fî sene 6050 akçe
An-mahsûl-i rüsûmât-ı karye-i Yenicekaya tâbi’-i İnsuyu fî sene 1000 akçe
An-mahsûl-i rüsûmât der-karye-i Çoğlı tâbi’-i Eskiil, fî sene 3500 akçe
An-mahsûl-i rüsûmât-ı karye-i Bulamaz ve Mescidli ve İn-dayım tâbi’-i kazâ-i 
Doğanhisarı, fî sene akçe 7000 3000 Zam 10000, Mâl-ı sene-i sâbıka 10000 akçe
An-mahsûl-i resm-i Mart ve tapu ve yave ve resm-i arûsâne der-karye-i Kula, fî sene 
1126, 30000 akçe
An-mahsûl-i öşr-i gılâl der-karye-i Mercek ve Hocalı ve Gür ve gayruhû tâbi’-i 
Larende, fî sene 216000 akçe
An-mahsûl-i öşr-i gılâl der-karye-i Bulamaz ve Ağar ve Yenicekaya der-sahrâ-yı Konya 
ve Doğanhisarı, fî sene 61200 akçe
An-mahsûl-i öşr-i gılâl-ı mezra’a-i Karadona(Karatuke) der-sahrâ-yı Konya, fî sene 
6000 akçe
Yekûn-i îrâd-ı mezkûre, akçe 456932 015300 472232 035780 Zam 508012

Îrâd ve mahsûlât-ı mezbûre an-kurâ
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Mahsûl-i hınta-i aynî Keyl-i Konya 867,5 305 Masârıf-ı cerâye 862,5
İmâret için iktizâ edüb hademeye sarf olunur.
Mahsûl-i şa’îr Keyl-i Konya 1002,5 aded
El-bâkî an-şa’îr-i mezbûr fürûht şüde 852,5 keyl, fî 160 akçe 136420 023980 160400
Cem’an yekûn-i îrâd-i vakf-ı mezbûr akçe 608652 035780 644432

Minhâ’l-masârıf-ı vakf-ı merkûme
Vezâ’if-i huddâm-ı vakf Fî yevm 669 Fî şehr 20070 akçe Fî sene 240840 akçe
Bahâ-i şem’-i asel Fî sene 114 kıyye, fî 90 10260 akçe
Bahâ-i revgan-ı bezîr Fî sene 360 kıyye, fî 20 7200 akçe
Berây-ı ücret-i âsiyâb berây-ı dakîk-kerden-i hınta Fî sene 3240 akçe
Berây-ı masârıf-ı dakîk Fî yevm Keyl 3 Berây-ı fodula 2 Berây-ı şorba 5 Fî şehr 150 
keyl Fî sene Keyl 1800 0562,5 Mevcûd 1237,5 0455 Noksân-ı masârıf 781,5 İştirâ 
olunan, fî 300 234450
Bahâ-i erz berây-ı pilav der-leyâlî-i Ramazan-ı şerîf ve gayruhû 10 eyyâm, fî 45 kıyye 
450 kıyye, fî 15 6750 akçe
Bahâ-i lahm 30 eyyâm, fî 15 kıyye 450 kıyye, fî 10 4500 akçe
Bahâ-i nemek 30 keyl-i Karamanî, fî 20 600 akçe
Bahâ-i nohud 80 kıyye, fî 5 400 akçe
Bahâ-i mevîz-i siyâh 450 kıyye, fî 8 3600 akçe
Bahâ-i zerdalü 40 kıyye, fî 10 400 akçe
Bahâ-i hatab berây-ı imâret 1800 kantar, fî 5 9000 akçe
Bahâ-i revgan-ı sâde berây-ı şorba 330 eyyâm 625 kıyye, fi 55 34335 akçe
Bahâ-i lahm berây-ı müsâfirîn 700 kıyye, fî 10 7000 akçe
Bahâ-i erz Fî sene 8000 akçe
Bahâ-i revgan-ı sâde Fî sene 8000 akçe
Bahâ-i harc-ı hurdavât Fî sene 3000 akçe
Ancak bir senede vâki’ olmağla tenzîl olunup on beş bin akçe mahsûb olmuşdur.
Berây-ı-ı masârıf-ı râh-ı âb Fî sene akçe 45340 30340 Tenzîlât 15000
Bedel-i surre-i Haremeyn
Berây-ı edâ-i akçe-i rikâb-ı hümâyûn Fî sene 96000 akçe
Berây-ı câ’ize-i ağa-i Dârü’s-sa’âde Fî sene akçe 120000 120000 Ref’ şüde 000000
Berây-ı harc-ı muhâsebe-i Haremeyn Fî sene 12000 akçe
Yekûn-i masârıf-ı vakf-ı mezbûre Fî sene akçe 863105 150340 712765
Mîzân akçe 863105 Masârıf 608652 Îrâd 254453 Nukilet
Mîzân gayr-i ez-tenzîlât akçe 712765 Masârıf 644432 
Îrâd-ı vakf 068333 
Fazla-i masârıf 023980 Tenzîl 045453
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BOA, İE.DH, 29 / 2615
Hortu [Sazgeçit] Hanı’na iskan ettirilecek Bekdik 
Cemaati hakkında, Padişah III. Ahmed’in emri.

4 Haziran 1722

BOA, İE.DH, 29 / 2615
An edict issued by Sultan Ahmed III, and dealt 

with the Bekdik Religious Community who were 
supposed to be settled in the Hortu [Sazgeçit] Inn. 

4 June 1722

[Sadeleştirme]

[Padişah III. Ahmed’den],
Konya Valisi’ne ve Konya Kadısına hüküm ki,
Konya Valisi Vezir Osman Paşa ile Aksaray Kadısı Mevlana Ömer’in divan-ı hüma-
yunuma gönderdikleri arza göre, Kaman Bekdik Cemaati 30 kadar evleriyle Ak-
saray Kazası’na bağlı Akhan [Aksaray’ın Yenikent Beldesi yakınında bir harabe] ve 
Yapılcan [Yapılcan Beldesi, Aksaray] adlı köylerde yaşamakta ve ziraatle uğraşarak 
vergilerini düzenli olarak ödemekteydiler. Kara Bekdik Cemaati’nin 100 kadar evleri-
yle Hortu [Sazgeçit] hanına iskan edilmeleri ferman buyurulduğu sırada bunları yeni yer-
lerine götürmekle görevli olan memur, Kaman Bekdik Cemaati’nin de ferman gereği 
Hortu’ya yerleşmeleri gerektiğini iddia etmiştir. Aslında Kara Bekdik ile Kaman Bek-
dik ayrı ayrı cemaatlerdir. Kaman Bekdik Cemati 30-40 kadar taş evleriyle 80 yıldan 
fazladır adı geçen Akhan ve Yapılcan köylerinde yaşamakta, vergilerini düzenli olarak 
ödemekte ve kanuna aykırı herhangi bir davranışları görülmemektedir. Daha önce 
başka bir yere iskan edilmemeleri için bir de ferman gönderilmişti. Ancak sonradan 
Kara Bekdik Cemaati ağası ile Hortu Hanı ağası bunların Hortu’ya iskanı için bir fer-
man elde etmişler. Kaman Bekdik Cemaati de ellerinde olan fermana dayanarak 
Akhan ve Yapılcan köylerinde kalmaya devam etmeleri konusunda yeni bir ferman 
rica ediyorlar. Hazine-i Amire’de bulunan defterler incelendiğinde Aksaray ve Eyübili 
[Ortaköy] Kazası’nın 196 avarız hanesi olduğu tespit edilmektedir. Başmuhasebe 
kayıtlarında da Kara Bekdik Cemaati’nin Ereğli ile Karapınar arasında bulunan Hortu 
Hanı adlı yere iskan olunmaları için 26 Nisan 1721 tarihli bir emir yazıldığı görü-
lüyor. Ayrıca Kaman Bekdik Cemaati’nin Hortu Han’a iskan olunmaları için bir emir 
verilmediği de derkenarda belirtiliyor. Bu nedenle 31 Aralık 1721 tarihinde kendilerine 
zulüm yapılmaması için yeni bir ferman verilmiştir. Daha sonra da sadece Kara Bekdik 
Cemaati’nin Hortu Han’a iskan olunmaları gerektiği hakkında başka bir emir daha 
gönderilmiştir. Şimdi, bu kayıtlara göre Kaman Bekdik Cemaati’nin arz ettikleri şekilde 
yeni bir emir yazılsın.
4 Haziran 1722
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[Transkripsiyon]

[Padişah III. Ahmed’den],
Konya Vâlîsi vezîr-i mükerrem paşaya ve Konya Kadısına hüküm ki,
Konya Vâlîsi Vezîr-i Mükerrem Osman Paşa ve Aksaray Kadısı Mevlana Ömer -zîde 
fazluhu- dîvân-ı hümâyûnuma arz gönderüb kazâ-i mezbûra tâbi’ Akhan [Aksaray’ın 
Yenikent Beldesi yakınında bir harabe] ve Yapılcan [Yapılcan Beldesi, Aksaray] nâm 
karyelerde sâkin Kaman Bekdik Cemâ’ati otuz kadar evleriyle karyeteyn-i mez-
bûreteynde sâkin zirâ’at ve harâset ve vâki’ olan tekâlîflerin edâda kusûrları ve hilâf-ı 
şer’-i şerîf vaz’ ve hareketleri yoğiken evkâf-ı mezbûre re’âyâsından Kara Bekdik 
Cemâ’ati yüz kadar evleriyle bâ-fermân-ı âlî Hortu [Sazgeçit] hanına iskân olunub ve 
cemâ’at-i mezbûre tesyîrlerine me’mûr-ı mübâşir mücerred ta’mîr için hilâf-ı emr-i 
şerîf sizler dahi evkâf-ı mezbûre mülhakâtındansız deyü rencîde ve te’addîden hâlî 
olmamağla evkâf-ı mezbûra tâbi’ Kara Bekdik Cemâ’ati başka ve Kaman Bekdik 
Cemâ’ati başka olub mezbûr Kaman Bekdik Cemâ’ati otuz kırk kadar taş evleriyle 
seksen seneden mütecâviz zikr olunan Akhan ve Yapılcan nâm karyelerde sâkin ve 
lâzım gelen tekâlîflerin edâ ve hilâf-ı şer’-i şerîf vaz’ ve hareketleri olmadığı bundan 
akdem taraf-ı saltanat-ı aliyyeye arz ve mahzar birle i’lâm olundukda mahall-i mez-
bûra iskân teklîfi ile rencîde olunmamak bâbında yedlerine mü’ekked fermân-ı âlî 
verildikden sonra tekrâr cemâ’at-i mezbûre Kara Bekdik ve han ağası taraflarından 
bir tarîkle mu’ahhar târîhiyle fermân ibrâz edüb rencîde etmeleriyle mezkûr Ka-
man Bekdik Cemâ’ati yedlerinde olan emr-i âlî mûcebince zikr olunan Akhan ve 
Yapılcan karyelerinde sâkin olmağın mümâna’at olunmamak bâbında emr-i şerîfim 
verilmek ricâsına istid’â-yı inâyet eylediklerin arz ve i’lâm eyledikleri ecilden Hazîne-i 
Âmire’de mahfûz olan mevkûfât defterlerine nazar olundukda Aksaray ma’a Eyübili 
[Ortaköy] Kazâsı’nın yüz doksan altı ve bir rub’ avârız hânesi olduğu mastûr ve mu-
kayyed ve Başmuhâsebe’den dahi … olan Kara Bekdik Cemâ’ati re’âyâları Ereğli 
ile Karapınar beyninde vâki’ Hortu Hanı nâm mahale iskân olunmaları için bin yüz 
otuz üç senesi Cemaziyelahirinin yirmi sekizinci günü [h. 28 Cemaziyelahir 1133 / 
m. 26 Nisan 1721] emr-i şerîf verildiği derkenâr olunub lâkin zikr olunan Kaman 
Bekdik Cemâ’ati’nin Hortu Han’a iskân olunmaları için emr-i şerîf verildiğinin kaydı 
bulunmadığı dahi derkenâr olundukda ol vechile te’addî olunmaya deyi derkenârı 
mûcebince bâ-fermân-ı âlî bin yüz otuz dört senesi Rebiülevvelinin on ikinci günü 
[h. 12 Rebiülevvel 1134 / m. 31 Aralık 1721] târîhiyle müverrah emr-i şerîf 
verilüb ba’dehu evkâf-ı mezbûr re’âyâsından Kara Bekdik Cemâ’ati Hortu Han’a 
iskân olunub ve han-ı mezbûra ancak Kara Bekdik Cemâ’ati dahi bir vech 
mahall-i mezbûra iskân olunmaları için mü’ekked emr-i şerîf verildiği derkenâr 
olundukda imdi derkenârı ve arzı mûcebince hüküm deyü fermân-ı âlî sâdır olmağın 
şurûtuyla emr-i şerîf yazılmağa tezkere verildi.
Fî 19 Ş [Şaban] sene 1134 [4 Haziran 1722]
[mühür] -tevekkelî alâ Allah fî-külli’l-umûr- Abd Mustafa
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[Sadeleştirme]

[Sadaret’e],
Arz olunur.
Mukataa Hazinesi’nden zapt olunan Haremeyn-i Muhteremeyn (Mekke ve Medine) mukataalarından 
Sultaniye kasabası Karapınar Kazası’nda bulunan merhum Sultan Selim Han [II. Selim] hazretlerinin 
inşa ettiği cami ve imaret vakıfları gelirlerinden alınmak üzere günlük dört akçe vazife ile cami-i 
şerifin ikinci imamlığına ve bir akçe vazife ile Yasin okuyan Mehmet Arif oğlu Halife Seyyit Hasan, 
çocuğu olmadan vefat ederek, görev yeri boş kalmıştır. Bu görevin, layıkıyla yerine getirecek olan ve 
imtihanla ehliyetini ispat eden Mehmet oğlu Mehmet Emin’in uhdesine verilmesi ve berat gönde-
rilmesi istenilmiştir. Eskil Naibi Seyyit Mustafa Efendi’nin bu ilâmı ve vakıf mütevellisi ve Karapınar 
Kaymakamı Seyyit Mehmet kullarının yazılarından ve adı geçen vakfın gelirlerinden alınmak üzere 
günlük dört akçe vazife ile cami-i şerifin ikinci imamlığına ve bir akçe vazife ile Yasin okuma görevini 
Mehmed Arif oğlu Seyyit Hasan’ın uhdesinden ve tevcihatları doğrultusunda Karapınar ile köy ver-
gileriyle ve mukataa bağlıları mutasarrıflarının inhası ve vakıf nazırı hazretlerinin arzlarıyla olagelmiş 
olduğu derkenarlardan da anlaşılmakta ve adı geçen Mehmet oğlu Mehmet Emin huzurumuza 
getirilerek sorgulandığında, kendisi Konya’dan gelmediğini İstanbul’da ikamet ettiğini, söz konusu 
boş görevi işittiğinden durum, bu şekilde yazılmış olup, uhdesine verilmek için ilâm celp ettirmiş 
olduğunu ve bu tarafta imtihanla görevin kendisine verilmesini istedi. Vaki olan ifade ve raporlardan 
anlaşılmakla, söz konusu görevin imtihanla adı geçene verilmesi irade buyrulduğu halde, imtihan 
için Haremeynü’ş-Şerîfeyn (Mekke ve Medine) Müfettişi faziletli efendiye havale edilerek istihkakı 
hak ettiği hâlde malum görev, vakıf nazırı arzusuyla verilmesi gerekirken ancak adı geçenin ifade ve 
raporlarına nazaran İstanbul’da ikamet etmekte iken mahallinde imtihanla görünürde istihkak etti 
diyerek naip tarafından inha edilerek açık yalan olduğu ortaya çıktığından, adı geçen naip tarafından 
iktizası gereği tedip hususunda karar. 30 Ocak 1731

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Ma’rûz,
Mukâta’ât Hazinesi’nden mazbût Haremeyn-i Muhteremeyn mukâta’âtından kasaba-i Sultaniye’de 
vâki’ Karapınar Kazâsı’nda kâ’in merhûm Sultan Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû- hazretlerinin 
binâ ve ihyâ eylediği câmi’-i şerîf ve imâret-i âmiresi evkâfı mahsûlünden almak üzere yevmî dört 
akçe vazîfe ile câmi’-i şerîf-i mezkûrun imâm-ı sânîlik ve bir akçe vazîfe ile Yâsinhân cihetlerine 
mutasarrıf olan Seyyid Hasan bin Mehmed Arif Halîfe bilâ-veled fevt olub hizmet-i lâzımesi mün-
hal ve mu’attal kaldığından bahisle vezâ’if-i merkûmenin müteveffâ-yı mûmâ ileyhin mahlûlünden 
lede’l-imtihân istihkâkı zâhir ve nümâyân olan Mehmed Emin bin Mehmed dâ’îlerinin uhdesine 
tevcîh ve berât-ı şerîf-i âlîşân ihsân buyurulması istid’â olunduğu Eskiil Nâ’ibi Es-Seyyid Mustafa 
Efendi’nin işbu i’lâmı ve mütevellî-i vakf ve Karapınar Kaymakamı Es-Seyyid Mehmed bendelerinin 
arzı me’âlinden ve vakf-ı mezbûr mahsûlünden almak üzere yevmî dört akçe vazîfe ile câmi’-i şerîf-i 
mezkûrun imâm-ı sânî ve bir akçe vazîfe ile Yâsinhân cihetleri müteveffâ-yı merkûm Seyyid Hasan 
bin Mehmed Arif’in uhdesinde olub ve vâki’ olan tevcîhâtı Karapınar ma’a rüsûmât-ı kurâ ma’a’t-
tevliye ve tevâbi’i mukâta’ası mutasarrıflarının inhâsı ve nâzır-ı vakf-ı müşârün ileyh hazretlerinin 
arzlarıyla olagelmiş olduğu derkenârlardan müstebân ve mezbûr Mehmed Emin bin Mehmed nezd-i 
hazireye celb ile lede’l-istintâk kendisi Konya’dan gelmiş olmayub Dersaadet’de sâkin olduğundan 
vezâ’if-i mezkûrenin mahlûl olduğu mesmû’un olduğuna binâ’en keyfiyet ol vechile tahrîr ile uhde-
sine tevcîh etdirmek için i’lâm-ı mezkûrun celb etdirmiş olduğunu ve bu tarafda bi’l-imtihân vezâ’if-i 
mezkûrenin kendisine tevcîhini istid’â etdiği vâki’ olan ifâde ve takrîrinden zâhir ve ayân olmağla 
bu sûretde istid’â olunduğu üzere vezâ’if-i mezkûrenin bi’l-imtihân mûmâ ileyhe tevcîhi irâde 
buyurulduğu hâlde li-ecli’l-imtihân Haremeynü’ş-Şerîfeyn Müfettişi fazîletlü efendi dâ’îlerine ba’de’l-
havâle istihkâkı nümâyân olduğu hâlde vezâ’if-i mezkûrenin nâzır-ı vakf-ı müşârün ileyhin arzlarıyla 
tevcîhi îcâb-ı maslahatdan olub ancak mûmâ ileyhin ifâde ve takrîrine nazaran mûmâ ileyh dâ’îleri 
Dersaadet’de ikâmet etmekde iken mahallinde lede’l-imtihân istihkâkı zâhir ve nümâyân oldu 
diyerek nâ’ib-i mûmâ ileyhin bâ-i’lâm-ı şer’î vâki’ olan inhâsı kizb-i sarîh olduğu bedâhet 
eylediğine mebnî nâib-i mûmâ ileyhin iktizâsı vechile te’dîbi husûsunda.
Fî 21 Receb sene [11]43 [30 Ocak 1731]

BOA, C.EV, 244 / 12162
Karapınar’daki Sultan II. Selim Camii imamlığına 

yapılan usulsüz atama ile ilgili olarak Eskil 
Kadısı’nın uyarılması ve yanlışlığın düzeltilmesi 

gerektiği hakkında Sadaret’e gönderilen bilgi notu.
30 Ocak 1731

BOA, C.EV, 244 / 12162
A reminder sent to Grand Vizier’s Office (Sadaret) 

and dealt with the necessity of warning the 
Eskil County Kadi’s Office about the irregular 

appointment to the Imam’s Office of Sultan Selim 
II Mosque located in Karapınar, and ordered this 

Kadi had to remedy this mistake. 
30 January 1731
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BOA, C.EV, 59 / 2933
Karapınar’daki Sultan Selim Han [II. Selim] evkafı 

tarafından maaşı ödenen Eskil Kazası’na bağlı 
Mirgazi [Emirgazi] Camisi’ne yeni 

bir hatip atanması hakkında, 
Padişah I. Mahmud’un emri.

9 Mart 1731

BOA, C.EV, 59 / 2933
An edict issued by Sultan Mahmud I and dealt 

with a new preacher who will be assigned to the 
Mirgazi [Emirgazi] Mosque attached to the Eskil 

County and whose monthly wage will be paid by 
the Sultan Selim Khan II Pious 

Foundation located in Karapınar. 
9 March 1731

[Sadeleştirme]

[Haremeyn Muhasebesi’nden Darüssaade Ağası’na],
Karapınar’daki Sultan Selim Han [II. Selim] evkafından ödenen günlük yarım akçe 
ücret ile Eskil Kazası’nda Mirgazi [Emirgazi] Camisi’nde hatip olan Molla Mustafa 
ölmüştür. Bu görevin, müteveffanın kardeşi olan ve aynı vakıftan maaş alan 
Süleyman Halife’ye verilmesi, bu konuda Haremeyn Muhasebesi’ne kayıt düşülmesi 
ve kendisine yeni bir görev beratı ihsan buyurulması talep edilmektedir. Arz olunur.
[imza] Hacı Mustafa bin Abdüssamed

[Darüssade Ağası’ndan Padişah katına],
Karapınar’daki Sultan Selim Han [II. Selim] evkafından Eskil Kazası’nda Mirgazi 
[Emirgazi] Camisi hatipliği boştur. Bu görev için önceki hatibin kardeşi Süleyman 
Halife uygun görülmektedir. Bu görevin kendisine inayet buyurulması rica 
olunmaktadır. Emir ve ferman padişahımındır.

[Padişahtan],
İzin verdim.
9 Mart 1731

[Transkripsiyon]

[Haremeyn Muhâsebesi’nden Darüssaade Ağası’na],
Der-i devlet mekîne arz-ı bende-i kemîne budur ki,
Karapınar’da vâki’ merhûm Sultan Selim Han [II. Selim] evkâfından yevmî nîm akçe ile 
Eskiil Kazâsı’nda Mirgazi Câmi’-i Şerîfi’nde hatîb olan Molla Mustafa fevt olub mahlûl 
olmağla karındaşı bâ’is-i arz-ı rakiyet Süleyman Halife dâ’îlerine vakf-ı mezbûrun 
izdiyâdından yalnız yevmî beş akçe vazîfe dahi zikr olunan nîm akçenin üzerine zam 
ve yevmî beş buçuk akçe vazîfe ile merkûm Süleyman Halife dâ’îleri câmi’-i 
merkûmede hatîb olmak üzere müceddeden Haremeyn Muhâsebesi’ne kayd ve 
şurûtuyla yedine berât-ı âlîşân verilmek ricâsına der-i devlet-medâra arz olundu, 
bâkî emr ü fermân der-i adlindir.
[imza] Hacı Mustafa bin Abdüssamed

[Darüssade Ağası’ndan Padişah katına],
Dârüssa’âdetü’ş-Şerîfe Ağası kullarının arzıdır,
Taht-ı nezâretinde olan evkâfdan Karapınar’da vâki’ merhûm ve mağfûrün leh 
Sultan Selim Han [II. Selim] evkâfından Eskiil Kazâsı’nda vâki’ Mirgazi Câmi’i’nin 
hitabeti mahlûle olmağla erbâb-ı istihkâkdan müteveffâ hatîbin karındaşı 
Süleyman Halife’ye sadaka ve ihsân buyurulmak bâbında inâyet ricâsına arz eder, 
ol bâbda emr ü fermân şevketlü kerâmetlü inâyetlü mehâbetlü pâdişâhımındır.

[Padişahtan],
İzn-i hümâyûnum olmuşdur.
Fî 29 Ş [Şaban] sene 1143 [9 Mart 1731]
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BOA, C.NF, 30 / 1456 – 1
Karapınar menzilinden geçen ulaklar için 1737 

yılında yapılan masraflar karşılığında 
80 bin akçe ödenmesi hakkında, 

Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa’nın emri.
31 Ocak 1738

BOA, C.NF, 30 / 1456 – 1
An edict issued by Grand Vizier Yeğen Mehmed 
Pasha in order that a sum totaling 80.000 Akçe 

would be paid for the expenses incurred in 
the year 1737 and pertained to the post riders 

that passed through the halting place 
situated at Karaman. 

31 January 1738

[Sadeleştirme]

[Sadaret’e],
1737 yılında Karapınar menzilinden fermanla gelip geçen ulaklara verilen atların 
ücretlerini gösteren defter, incelenmiş ve önceki yılın indiriminden başka 126.440 
akçe tutan alacağın 46.440 akçesi de tenzil edilerek kalan 80.000 akçenin 
ödenmesi için belgesinin düzenlemesi gerektiği anlaşılmıştır. Ferman, 
sultanım hazretlerinindir.
31 Ocak 1738

[Sadrazam’dan]
Ödeme belgesi düzenlensin.
31 Ocak 1738

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Arz-ı bendeleridir ki,
Bin yüz elli senesi [h. 1150 / m. 1737] rûz-ı hızırından sene-i mezbûre rûz-ı kasımına 
gelince Karapınar menzilinden in’âm fermânıyla mürûr ve ubûr eden ulaklara 
verilen bârgîrlerin ücretlerini müş’ir kadı defter yeri Mevkûfât’dan tatbîk ve hesâb 
etdirildikde sene-i sâbık tenzîlinden mâ-adâ matlûbu iktizâ eden bir yük yirmi altı bin 
dört yüz kırk akçeden dahi kırk altı bin dört yüz kırk akçesi tenzîl olunub kusûr kalan 
seksen bin akçeye kâ’imesi verilmek bâbında fermân devletlü sa’âdetlü sultânım 
hazretlerinindir.
Fî 10 L [Şevval] sene 1150 [31 Ocak 1738]

[Sadrazam’dan]
Telhîsi mûcebince kâime verilmek buyuruldu.
Fî 10 L [Şevval] sene [1]150 [31 Ocak 1738]
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x. 
BOA, C.NF, 30 / 1456 – 2 
1737 yılında Karapınar menzilinden geçen ulaklara verilen atların sayıları ile bunların 
nerelere götürüldüğü hakkında, Eskil Kadısı tarafından düzenlenen defter. 
31 Ocak 1738 
 
[Transkripsiyon] 
 
Haleb-i şehbâ’da 
2 re’s 

Haleb-i şehbâ’da  
2 re’s  

Haleb-i şehbâ’da 
2 re’s 

Adana’da 
2 resk 

İçel Kelbyolu’da 
2 re’s  

İçel Kelbyolu’da 
6 re’s 

Adana Tarsus’da 
3 re’s 

Adana Tarsus’da 
2 aded 

Haleb Hama’da 
2 re’s 

Haleb Hama’da 
2 re’s 

Haleb Hama’da 
2 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb-i şehbâ’da 
2 re’s 

Trablus’da 
2 re’s  

Trablus’da 
2 re’s  

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
3 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Maraş’da 
2 re’s 

Maraş’da 
2 re’s 

Maraş’da 
6 re’s  

Ayıntab’da 
2 re’s 

Ayıntab’da 
2 re’s 

Antakya’da 
3 re’s 

Antakya’da 
2 re’s 

Rakka’da 
2 re’s 

Rakka’da 
2 re’s 

Adana’da 
2 re’s 

Adana’da 
6 re’s 

Rakka’da 
2 re’s 

Rakka’da 
2 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb’de 
4 re’s 

Şâm-ı şerîf’de 
5 re’s 

Sayda’da 
2 re’s 

Sayda’da 
2 re’s 

Sayda’da 
2 re’s  

Sayda’da 
2 re’s 

Sayda’da 
2 re’s 

Sayda’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
6 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
2 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
2 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
2 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
2 re’s  

Şam-ı şerîf’de 
2 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb’de 
2 re’s  

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Rakka’da 
2 re’s 

Rakka’da 
2 re’s 

Rakka’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
6 re’s 

Adana’da 
3 re’s 

Adana’da 
6 re’s 

Adana’da 
6 re’s 

Adana’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Konya’da 
2 re’s  

Konya’da 
2 re’s 

Konya’da 
6 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
6 re’s 

Sayda’da 
2 re’s 

Sayda’da 
2 re’s 

Sayda’da 
2 re’s 

Sayda’da 
2 re’s 

Trablus’da 
2 re’s 

Trablus’da 
2 re’s 

Trablus’da 
2 re’s 

Ayıntab’da 
2 re’s 

Ayıntab’da 
2 re’s 

Ayıntab’da 
2 re’s 

Kilis’de 
2 re’s  

Kilis’de 
2 re’s 

Kilis’de 
2 re’s 

Kilis’de 
2 aded 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Trablus’da 
3 re’s 

Trablus’da 
6 re’s 

Trablus’da 
3 re’s 

Trablus’da 
3 re’s 

Ayıntab’da 
2 re’s 

Ayıntab’da 
2 re’s 

Antakya’da 
2 re’s 

Adana’da 
6 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
2 re’s 

Mısır’da 
3 re’s 

Mısır’da 
6 re’s 

Haleb’de 
3 re’s 

Haleb’de 
3 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb’de 
3 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb’de 
3 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb’de 
2 re’s 

Haleb’de 
6 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
3 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
3 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
2 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
6 re’s 

Şam-ı şerîf’de 
2 re’s 

BOA, C.NF, 30 / 1456 – 2
1737 yılında Karapınar menzilinden geçen 
ulaklara verilen atların sayıları ile bunların 
nerelere götürüldüğü hakkında, Eskil Kadısı 

tarafından düzenlenen defter.
31 Ocak 1738

BOA, C.NF, 30 / 1456 – 2
A record book kept by the Eskil County Kadi’s 
Office and served to indicate the number of 
horses that had been supplied to the post 

riders who, during the course of year 1737 
passed through the halting place situated at 

Karapınar Town and gave a piece of 
information about those places to 
where these horses had been sent. 

31 January 1738

[Transkripsiyon]
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BOA, C.EV, 20 / 1000
Karapınar kasabasındaki Sultan II. Selim Han 
Vakfı’na ait cami, han, hamam ve dükkanların 

tamiri hakkında, Sadaret’ten [Başbakanlık] Konya 
Valisi ile Konya Defterdarı’na gönderilen yazı.

21 Kasım 1750

BOA, C.EV, 20 / 1000
An official note served by the Grand Vizier’s 

Office to the Governor’s and Financial Offices 
of Konya, and concerned the repair of mosques, 

inns, bathhouses and stores owned by 
the Sultan Selim Khan II Pious Foundation 

located in Karapınar Town. 
21 November 1750

[Transkripsiyon]

[Sadaret’ten],
Konya Vâlîsi’yle Defterdârı’na,
Haremeyn-i Muhteremeyn Hazînesi’nden mazbût evkâfdan cennet-mekân Sultan Selim 
Han [II. Selim] -tâbe serâhû- hazretlerinin Konya Sancağı’nda Karapınar kasabasında 
vâki’ câmi’-i şerîfleriyle han ve hamâm ve dekâkîn ve sâ’iresi harâb olarak üzerlerinde 
mefrûş olan ve münhedim mahallerinden bi’t-tenzîl mahfûz bulunan kurşun râyic-i 
belde üzere fürûht olunduğu ve mahll-i mezkûre ta’mîr ve inşâlarına müstakil me’mûr 
ta’yîn kılındığı hâlde gayr-i ez-masârıf-ı ta’mîriye elli altmış bin vukiyye kurşun esmânı 
fazla kalarak Hazîne-i Haremeyn’e nef’ hâsıl olacağı beyânıyla mukaddemâ mahallin-
den vâki’ olan inhâya ve Torunoğlu Ahmed nâm kimesnenin istid’âsına mebnî mezkûr 
câmi’-i şerîf ve hamâm ve han ve dekâkîn ve sâ’irenin ol vechile ta’mîr ve inşâları ve 
ba’de’l-i’mâr vukû’ bulacak cüz’î ta’mîrâtını bedeninden rü’yet etmek ve senevî cânib-
i Hazîne-i Haremeyn’e iki bin kuruş vermek şartıyla emr [ü] irâdesi ol vakit merkûm 
Ahmed’e bâ-irâde-i seniyye bi’l-ihâle me’mûriyetini şâmil emr-i şerîf ısdâr ve isra ve 
mahallinde bâ-ma’rifet-i meclis tarafına bir yük üç bin altı vukiyye kurşun teslîm ve i’tâ 
kılınarak kırk beş bin vukiyye mikdârı kurşun fürûht eylemiş ise de hayrât-ı mezkûreye 
bir ekser kakmamış ve ba’de-ez-în dahi bir şey yapmayacağı ve kusûr kalan kurşunu 
telef ve zâyi’ edeceği reviş-i hâlden anlaşılmış olduğundan bahisle icrâ-yı îcâbı husûsu 
tekrâr mahallinden bâ-tahrîrât ve arz-ı mahzar inhâ ve iş’âr olunduğundan merkûm 
Ahmed azl ve dekâkîn-i mezkûre îcârı fesh olunarak yerine cânib-i Nezâret-i Evkâf-ı 
Hümâyûn’dan Mehmed Efendi bâ-irâde-i seniyye me’mûr ve ta’yîn kılınub merkûm 
Ahmed’in hesâbı bi’r-rü’ye keyfiyetin bu tarafa iş’ârı ve ta’mîrât-ı mezkûreye bed’ ve 
mübâşeret olunması bâbında ısdâr ve tesyâr olunan emr-i şerîf mûcebince me’mûr-ı 
sâbık-ı merkûm Ahmed Konya Meclisi’ne celb ile halefi hâzır olduğu hâlde hesâbı 
bi’r-rü’ye merkûm Ahmed bâ-ma’rifet-i meclis kendüye devr olunan yüz üç bin altı 
vukiyye kurşunun otuz üç bin dört yüz altmış üç vukiyyesini hurda ve on dokuz bin 
dört yüz doksan dokuz kıyyesini tahta olarak halefine devr eylemiş ve zimmetinde elli 
bin kırk dört vukiyyesi bâkî kalub bahâsı üçer kuruşdan yüz elli bin yüz otuz iki kuruş 
olduğundan meblağ-ı mezbûru su yollarının inşâsıyla devr olunan tahta kurşunun 
i’mâliyesine sarf eylediğini ve dört bin beş yüz elli yedi kuruşunu halefine nakden 
i’tâ edüb kırk altı bin üç yüz on beş kuruşu dahi kurşun-ı mezkûrdan bi’l-i’mâl fürûht 
olunmak üzere Kayseriye ve mahall-i sâ’ireye gönderilen saçma bahâsı olduğu bi’l-
ifâde tahsîlini istid’â etmiş ve masârıf-ı mezbûre ile zimemât ve teslîmât ve telefâtı 
bulunan yüz yirmi altı bin beş yüz iki kuruş mârrü’z-zikr yüz elli bin yüz otuz iki kuruşla 
bi’l-müvâzene yirmi üç bin altı yüz otuz kuruş sırf zimmeti görünmüş ve mûmâ ileyh 
Mehmed Efendi’nin ikmâl eylediği câmi’-i şerîf-i mezkûrun masârıfı altmış yedi bin 
altı yüz doksan bir buçuk ve fürûht olunmak üzere bi’l-i’mâl ba’zı mahallere gönde-
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rilen on altı bin yüz dört kıyye saçmanın i’mâliye ve nakliyesi masârıfâtı dokuz bin 
yedi yüz yedi kuruşa resîde olub mûmâ ileyh Mehmed Efendi’ye Konya ve Karapınar 
Mâl Sandığı’ndan bâ-sened otuz beş bin yedi yüz kuruş verilmiş ve saçma-i mezkû-
run beher kıyyesinin dörder kuruşa fürûhtuyla îcâb eden altmış dört bin dört yüz on 
altı kuruş bahâsının irsâli mahalline yazılmış ise de ol fiyât ile fürûht olunmayarak 
el-ân pes-mânde olduğu ve Mâl Sandığı’ndan verilmiş olan meblağın te’diyesiyle 
ta’mîrât-ı sâ’ire-i mezkûrenin icrâsı bu makûle mebâliğin tahsîline mütevakkıf idiği 
beyânıyla icrâ-yı îcâbı bu kere Konya Meclisi’nden tevârüd eden bir kıt’a maz-
batada inhâ ve merkûm Ahmed Ağa’nın muhâsebesini mübeyyin bir kıt’a defteriyle 
câmi’-i mezkûrun ta’mîri masârıfına ve saçma-i mezkûrun gönderildiği mahallerin 
keyfiyâtına dâ’ir bâlâları defterlü iki kıt’a mazbata ile me’mûr-ı lâhık-ı merkûmun 
inhâsı melfûfen ba’s ve isrâ kılınmış olub ancak merkûm Ahmed Ağa’nın irâ’e etdiği 
masârıfâtdan on sekiz bin bu kadar kuruş su yolu masârıfının ziyâdesi görünmüş ve 
kusûru dahi mahallinden tasdîk olunmayarak irâ’e etdiği masârıf ve iddi’â eylediği 
zimemât ve telefât yalnız kendü ifâdesi demek olub kabûle gayr-i şâyân görünmüş 
olduğundan merkûmun iddi’â ve irâ’e eylediği su yolu masârıfının sahîhi nedir ve 
i’mâliye olarak gösterdiği masârıf vâki’ midir ve telefât deyu ifâde eylediği on üç bin 
beş yüz kuruş ne vechile telef olmuşdur ve zimemât gösterdiği kırk altı bin bu kadar 
kuruş üç mahalle verilmiş olmasıyla hîn-i i’tâda ne vechile mukâvele ve ne sûretle 
senede rabt olunmuşdur ve tahsîl edemedim diyerek bakâyâ göstermesi mukaddemki 
ta’ahhüdünün hilâfı olarak bakâyâ-yı mezkûrenin tahsîl olunamaması ne sebebe 
mebnîdir şuraların mahallinde ma’rifet-i atûfîleriyle meclisce erbâb-ı vukûf bi’t-
tahkîk sıyânet-i vakf kaziyyesi gözedilerek zeyli mazbatalu münakkah ve müfredât 
vechile defter-i sıhhat-eserinin bâ-mazbata ve i’lâm bu tarafa irsâli ve me’mûr-ı 
lâhık ma’rifetiyle bi’l-i’mâl Kayseriye ve mahall-i sâ’ireye gönde-rilüb dörder kuruş 
fi’ât ile satılamayarak kalmış olan mezkûrü’l-vukiyye saçmanın dahi bi’l-ihtimâm 
ol fi’âtdan aşağı düşürülmeyerek fürûhtuyla esmân-ı hâsılasının mahallerinden ve 
merkûm Ahmed Ağa’nın zimemât gösterdiği mebâliğin kabûl olunmayarak cânib-i 
hazînede mahfûz ta’ahhüd senedi mûcebince kendisinden tahsîli lâzım geleceğinden 
ol vechile îcâbının icrâsı ve me’mûr-ı lâhık-ı mûmâ ileyhin itmâm etmiş olduğu 
ta’mîrât masârıfıyla saçma i’mâliyesi masârıfı olarak gösterilen dokuz bin bu ka-
dar kuruş bi-mennihi te’âlâ ta’mîrât-ı sâ’irenin arkası alındıkda terkîm ve takdîm 
edeceği masârıfât-ı vâkı’a defterine idhâl ve ilâvesi ve merkûm Ahmed Ağa’nın zim-
meti olub tahsîl olunacak mebâliğden sandık-ı mezkûra olan deyninin te’diyesi ve 
ta’mîrât-ı sâ’irenin dahi müddet-i kalîle zarfında itmâmıyla ba’de’l-imâr dekâkîn-i 
mezkûre bi’l-icâreteyn îcâr olunmak üzere bi’l-müzâyede tâlibleri bulunduğu hâlde 
karâr eden mü’eccele ve mu’accelesinin mikdârıyla tâliblerinin isim ve şöhretlerinin 
keyfiyât-ı sâ’ire ile berâber îzâhan iş’ârı husûsu Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı devletlü paşa 
hazretleri tarafından bâ-takrîr inhâ ve ifâde kılınmağın ber-vech-i muharrer husûs-ı 
mezkûrun îcâbâtının icrâsıyla keyfiyetin îzâhan beyân ve iş’ârı husûsuna himmet 
buyurmaları siyâkında kâ’ime.
Fî 21 Z [Zilhicce] sene [11]63 [21 Kasım 1750]



Sultan Selim Camii Ve Külliyesi 
Restorasyon Öncesi Ve Sonrası
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BOA, C.NF, 10 / 476 – 1
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BOA, C.NF, 10 / 476 – 1
Karapınar menzilinin önemli bir geçiş noktasında 
olmasından dolayı faal bir halde bulundurulması 
ve müstakil bir kaynak tahsis edilmesi hakkında, 

Sadrazam Çorlulu Mustafa Paşa’nın emri.
13 Haziran 1756

BOA, C.NF, 10 / 476 – 1
An edict issued by Grand Vizier Çorlulu Mustafa 
Pasha and ordered that since the halting place 
of Karapınar has been situated on an important 

pass point, this halting place had to be kept in an 
active state and an independent financial source 

had to be allocated in this regard.
13 June 1756

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Arz-ı bendeleridir ki,
Konya ile Ereğli beyninde olan Karapınar menzili Mekke ve Medine ve Mısır ve Şam 
ve Haleb ve sâ’ir bilâd-ı adîdenin memer ü câddesinde olub menzil-i mezkûrun vâki’ 
olduğu Haremeyn-i Şerîfeyn Evkâfı mülhakâtından olan Sultaniye kasabası ahâlîlerinin 
idâresine adem-i iktidârlarından nâşî mukaddemâ nizâmı muhtel olduğundan menzil-i 
mezbûrda ulaklar bârgîr bulamadıklarından tarafeyninde olan Ereğli ve Konya menzil-
lerinin bârgîrlerin zarûrî ileriye imrâr ve tecâvüz etdirmeleriyle ekseri helâk ve onların 
dahi nizâmları rehîn-i ihtilâl ve ahâlîlerinin idârelerinde aczleri vâsıl-ı hadd-ı kemâl 
olduğu ecilden ba’zı mahallerden ta’yîn olunan imdâdiyeleri bârgîr-bahâsıyla ma’an 
altı bin kuruşa iblâğ ve ikmâl ve sâbıkda olduğu vechile menzil-i mezbûru dahi ol mik-
dâr akçe ile maktû’an cânibeyninde vâki’ Konya ve Ereğli menzilcileri idâre eylemek 
üzere elli altı [h. 1156 / m. 1743] târihinde taht-ı zâbıta-i nizâma rabt ve mufassal ve 
meşrûh sûret ve emr-i şerîf i’tâ olunub lâkin ol vakitde ta’yîn olunan imdâdiyelerinin 
ba’dehû kimi afv ve kimi tenzîl ve ba’zıları dahi ihrâc ve yerine âheri idhâl ve tebdîl 
olunarak maktû’-ı mezbûrun mikdârına vâfir noksân tertîbinden kat’-ı nazar sonradan 
ta’yîn olunan imdâdiyelerin ta’yîn olundukları kazâlar ahâlîlerinin huşûnetleri sebebi 
ile bir türlü ihfâları kâbil olmayub külliyen mümteni’ü’l-husûl olmalarıyla zikr olu-
nan Konya ve Ereğli kazâları ahâlîlerinin henüz kendi menzillerinin idârelerinde acz 
ve ıztırârları kemâlde iken menzil-i mezkûru dahi idâreye bir vechile tâb ve tâkatleri 
olmamağla altı bin kuruşa varınca iktizâ eden noksânı tekmîl ve mümteni’u’l-husûl 
olan imdâdiyeleri ile ma’an cümlesi ya cânib-i mîrîden i’tâ veya sehlü’l-me’haz ma-
hallerden ta’yîn ve yahud olmadığı sûretde menzil-i mezbûr külliyen üzerlerinden ref’ 
ve kaydı terkîn ve Karapınar’a tahmîl olunsun deyu ale’l-umûm istid’â ve istirhâm 
eylediklerini hâvî bundan mukaddemce kazâeyn-i mezbûreynin arzları vürûd edüb 
ancak cânib-i mîrîden imdâdiye ta’yîni ve Karapınar’a tahmîli emr-i müstahîl olmağla 
mümteni’âtı ile noksânı eyâlet kazâlarına tevzî’ olunmasını ahâlî vekîlleri işbu ar-
zuhâlleriyle istid’â etmeleriyle muktezâ-yı vakt-i hâle göre vech-i ensebi mülâhaza 
ve ashâb-ı vukûf ile müzâkere ve müşâvere ve gelen vilâyet vekîlleri dahi istintâk ve 
kaydları tetebbu’ olundukda menzil-i mezbûrun ber-vech-i ocaklık senevî gayr-i ez-
ücret bin seksen yedi buçuk kuruş bârgîr-bahâsı ile Devle ma’a Kureyş tâbi’-i kazâ-i 
Eskiil ve Aladağ ve Larende ve Gaferyad kazâlarından mukaddem elli altı [h. 1156 
/ m. 1743] târihinde hîn-i nizâmında ta’yîn olunmuş bin dokuz yüz yetmiş bir kuruş 
imdâdiyesi olub zikr olunan bârgîr-bahâ ve imdâdiyeler mümkünü’l-husûl olduğunu 
ve ba’dehû İnsuyu ve Belviran ve Develü ve Karahisar-ı Yahyalu kazâlarından altmış 
beş senesinde [h. 1165 / m. 1752] ba’zı ref’ olunanlara bedel ta’yîn olunan bin yüz 



64

on yedi buçuk kuruş imdâdiyeden bir akçe tahsîli kâbil olmayub mümteni’ü’l-husûl 
idiğini takrîr etmeleriyle bu sûretde mümkün ve mümteni’ el-yevm mu’ayyen olan 
bi’l-cümle üç bin yüz seksen sekiz buçuk kuruş imdâdiyeleri bin seksen yedi buçuk 
kuruş bârgîr-bahâsıyla ma’an dört bin iki yüz yetmiş altı kuruşa bâliğ olub altı bin 
kuruşa varınca ba’zı merfû’ât takrîbi ile bin yedi yüz yirmi dört kuruş kesri olmağla 
gerek kesr ve gerek mümteni’-i kadîmîsi üzere altı bin kuruşa varınca tekmîline 
iki bin dokuz yüz kırk bir kuruş iktizâ eylediği ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda 
mukaddem elli altı [h. 1156 / m. 1743] senesinde hîn-i nizâmında ta’yîn olunan 
sâlifü’l-beyân bin dokuz yüz yetmiş bir kuruş mümkünü’l-husûl imdâdiyeleri kemâ-
kân takrîr ve ibkâ olunub onlara takâs olunmamak üzere ancak mümteni’ olan 
altmış beş [h. 1165 / m. 1752] senesinde ta’yîn olunan mârrü’z-zikr bin iki yüz on 
yedi buçuk kuruş imdâdiyeleri ref’ ve kesri tekmîline iktizâ eden bin yedi yüz yirmi 
dört kuruş zammı ile ma’an cem’an iki bin dokuz yüz kırk bir buçuk kuruş imdâdiy-
ye müceddeden ta’yîn ve Karaman Eyâleti’nde vâki’ mümkünü’l-husûl imdâdiy-
yenin mu’ayyen olduğu Devle ma’a Kureyş ve Aladağ ve Larende ve Gaferyad 
kazâlarından mâ-adâ mu’ayyen menzil ve âher menziline imdâda me’mûriyeti ve 
Haremeyn-i Şerîfeyn Evkâfı mülhakâtından ve Celaliye Evkâfı’ndan olmayan sâ’ir 
bi’l-cümle kazâlara hâne ve hâllerine göre ta’dîl ve tesviye vechi üzere tevzî’ ve 
taksîmi cesbân görülmekle zikr olunan iki bin dokuz yüz kırk bir buçuk kuruş ber-
vech-i muharrer eyâlet-i mezbûre kazâlarına Karaman Vâlîsi ma’rifeti ve ma’rifet-i 
şer’le tevzî’ ve gerek meblağ-ı mezkûr ve gerek mümkünü’l-husûl olan imdâdiye 
akçesi ve kezâlik bârgîr-bahâsı ocaklığı beher sene tamâmen cem’ ve tahsîl ve 
kazâeyn-i merkûmeyn menzilcilerine bilâ-noksân teslîm etdirilüb menzil-i mezbûr 
hüsn-i nizâm üzere idâre etdirilmek lâkin bu bahâne ile sebkat eden Haremeyn ve 
Celaliye Evkâfı kurâsından birine hisse tahmîl olunmayub ve sâ’ir kazâların dahi 
fukarâ-yı ahâlîlerine vâlîler taraflarından mikdâr-ı zerre zulm ü te’addî olunma-
mak ve bu akçenin içinden mübâşiriye ve kapı harcı nâmı ile bir akçe ve bir habbe 
vülât cânibinden zinhâr ve zinhâr ahz ve kat’ olunmayub bu nizâm ale’d-devâm 
mürâ’ât olunub tebdîl ve tağyîrine cevâz gösterilmemek ve ba’de-ez-în menzilciler 
taraflarından dahi tahsîl edemedik deyu zamîme iddi’âsıyla tasdî’âtları zuhûr eder 
ise ısgâ olunmayub ve bu mâddenin gâ’ilesi küliyen ber-taraf olmak vechile taht-ı 
zâbıta-i nizâma rabt ve sene-i cedîde için mu’temed menzilci nasb ve bu sene ve fî-
mâ-ba’d beher sâl deruhdesi senedi ber-vech-i mu’tâd Deraliyye’ye gelüb mahalline 
kayd olunmak üzere işbu altmış dokuz [h. 1169 / m. 1756] senesi rûz-ı Hızırı’ndan 
i’tibâr ile Mevkûfât’a kayd ve sûret ve şurût-ı merkûme ile emr-i şerîf verilmek 
bâbında fermân devletlü sa’âdetlü sultânım hazretlerinindir.

[Sadrazam’dan],
Telhîsi mûcebince Mevkûfât’a kayd ve bu şurût fî-mâ-ba’d düstûru’l-amel tutulmak 
üzere şurûtuyla emr-i şerîfi tahrîr ve sûret verilmek buyuruldu.
Fî 15 N [Ramazan] sene [1]169 [13 Haziran 1756]
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Miss Bell’in Kervanı (1907)

Karadağ (1907)

Karapınar Genel Görünüş (1907)
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BOA, C.EV, 52 / 2551 – 1
Sultaniye-i Karapınar kasabasındaki Sultan II. 

Selim Vakfı’na ait cami, imaret, han ve 
çeşmelerle vakıftan tahsisatı olanlara haksızlıklar 

yapan ve ayrıca Eskil Kadısı Seyyid Mehmed’i 
Bozcaada’ya sürdüren vakıf mütevellisi Abid Ağa 

hakkında, Karapınar ileri gelenlerinin kaleme 
aldıkları şikayet dilekçesi.

1759

BOA, C.EV, 52 / 2551 – 1
A bill of complaint which is raised by the 

Karapınar Town notables and dealt with the 
fact that Abid Ağa who was the trustee of Pious 
Foundation, had treated unfairly those persons 
who received a financial support from the pious 
foundation, mosques, soup kitchens, inns and 

foundation located in Imperial Karapınar Town, 
and furthermore this trustee had sent Seyyid 

Mehmed, Kadi of Eskil Town, 
to exile on the island of Bozcaada. 

1759

[Transkripsiyon]

Atebe-i aliyye-i adâlet-unvân ve südde-i seniyye-i sa’âdet-nişân-ı lâ-zâlet-i âlî-i saltanata ilâ-yevmi’l-
haşr ve’l-mîzân türâb-ı bâb-ı sa’âdetlerine Eskiil Kazâsı muzâfâtından kasaba-i Sultaniye’de sâkin 
ulemâ ve sulehâ ve e’imme ve hutabâ ve fukarâ ve hademe-i câmi’ü’ş-şeriflerinden arzuhâl birle 
mahzar-ı sadâkat-âsârları budur ki, Kasabamızda vâki’ merhûm ve mağfûr Sultan Selim Han [II. Selim] 
-tâbe serâhû ce’ale’l-cennete mesvâhû- hazretlerinin binâ ve ihyâ buyurdukları câmi’-i şerîf ve imâret-
i âmire ve han-ı kebîr ve cereyân eden çeşmeler ve sâ’ir iktizâ eden mahallerine ta’yîn yevmiye-i 
pâdişâhî ile alâ-merâtibihim bâ-berât-ı âlîşânla vâ’iz ve hatîb ve imâm ve mü’ezzin ve kâtib ve ferrâş 
ve sarrâc ve râh-ı âb ve mîr-i âb ve câbiyân ve sâ’ir hizmet-i lâzımelerine iktizâsına göre üçer beşer 
akçe yevmiye ile imâret-i âmiresinde ahşam ve sabâh beher yevm beşer kîle hınta ve dakîk nân ve 
şorba ve haftası pilavları zerde ve zirveleriyle ve ale’l-husûs mübârek Ramazan-ı Şerîf’de beher yevm 
on beşer kıyye lahm-ı ganem ile her kıyye tabh [u] ta’âm olunub biz hudemâ fukarâ kulları ta’yîn 
yevmiyelerimizi mukâbele-i hizmetlerimiz ahz u kabz etdiğimizden sonra mürûr ubûr eden ebnâ-i 
sebîlden mevcûd bulunanlara dahi verilüb devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâhîye ve merhûm ve mağfûrun 
rûh-ı tayyibeleri ed’iye-i mütekâsire-i hulûs-i kalb birle ederek zamân-ı karîbe gelince her bir ha-
deme fukarâlarımız alub geçinegelmiş idik imdi birkaç seneden beri mütevellî-i vakf olanlar ba’zı illet 
bahâne ile mücerred itmâ’a düşüb Ramazaniyye olan herîseden mâ-adâ olan yevmiyelerimiz ki nân 
ve şorba ve pilav ve zerde bi’l-külliye kaldırub kâ’ime-i kâtib üzere tuğrâlı ve nişânlı defter mûce-
bince beher ta’âmiyesine de ne mikdâr hınta ederse bilâ-noksân alınub noksânıyla teklîf olunduğu 
yok iken bundan akdem Karaman a’yânı mütegallibeden Abid Ağa mütevellî-i vakf olub îrâd-ı vakf 
masârıfından izdiyâd iken kâ’ime-i kâtib efendilere kâni’ olmayub mübârek Ramazan-ı Şerîf’de tabh 
olunan herîseyi dahi kaldırub bi’l-külliye imâret-i âmire tütünün kesdiğinden gayri bu hakîr hudemâ 
kullarına ebnâ-i sebîli ihrâc etdikden sonra beher ta’âmiye başına onar keyl hınta edüb mütâlebe 
etdiğimizde mukâvemet mümkün olmadığı ecilden yüz elli sekiz ta’âma beher ta’âm başına üçer 
buçuk keyl nısfı saman olmak üzere hınta verüb medâr-ı ma’âşımız olub muztar olduğumuz cihet-
den tüccâr aldıkdan sonra bir seneden bir seneye dek bedel-i hizmetimiz olan sadaka-i câriye-i 
pâdişâhî olan ta’âmiyelerimizin kesr ü noksân meblağ vâfir olub mezbûr mütevellî zimmetinde bâkî 
kalub hudemâ-i fukarâları mağdûr ve münkesirü’l-bâl oldukların îrâd-ı hâl için adâlet-i pâdişâhîye 
teşebbüsen âğâz ve râhî olan ba’zı ahâlî-i mezbûrelerimizi arkalarından bî-günâh kabâhatleri yok iken 
el-yevm kadımız olan Seyyid Mehmed’i mâl kuvvetiyle Eskiil Kazâsı’ndan Larende Kazâsı’na getirüb 
tama’-ı hâmma düşürüb merkûm fukarâları da haklarında dürlü dürlü ifk ü iftirâlar ile kizbi ihtiyâr 
ve bizler taraflarından arz ve mahzarlar peydâ edüb Bozcaada’ya nefy ve iclâ-yı vatan etdirdiklerinde 
gadr-i küllî ve zulm-i sarîh olduklarından gayri bakâyâ-yı ta’âmiyemiz ferce bulduğu hasebiyle zim-
metinde bâkî kalub ahvâlimiz dîğergûn ve perîşân olduğumuz hasebiyle li’llâh ve li-resûlihî ahvâl-i 
perîşânımıza merhamet buyurulub ta’âmiye ve gallelerimizden hizmetlerimiz mukâbelesi kâtib efen-
dilere kâ’imelerinde ta’yîn-i pâdişâhî üzere hukûk-ı cârîmiz olan ta’âmiye ve gallelerimizin hesâbları 
hâlâ Eyâlet-i Karaman Vâlîsi devletlü merhametlü El-Hâc Abdurrahman Paşa -yessera’llâhu mâ yeşâ’- 
hazretlerinin ma’rifetleriyle huzûrlarında görülüb ihkâk-ı hakk-ı hudemâ olunması ricâlarımız ile vezîr-i 
müşârün ileyh hazretlerine hitâben mü’ekked emr-i celîlü’ş-şân ve şer’an kânûnen sâbit olan bakâyâ-
yı ta’âmiyelerimizi istirdâd olunması ricâsıyla hâk-i pâ-yı devlet-i aliyye-i amîmelerine mahzar olunur, 
bâkî emr ü fermân men lehü’l-emrindir.
[mühürler] 
[Sultaniye-i Karapınar Kasabası ileri gelenlerine ait 26 adet mühür ve parmak izi]
[Fî 1172 (1759)]
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BOA, C.ML, 614 / 25307
Gelirleri Halep Valisi Hacı Ebubekir Paşa’ya tahsis 

edilmiş olan Karapınar ve köyleri vergilerine, 
Karaman [Konya] Valisi tarafından 
müdahale edilmemesi hakkında, 

Sadrazam Koca Ragıp Paşa’nın emri.
1759

BOA, C.ML, 614 / 25307
An edict issued by Grand Vizier Koca Ragıp Pasha 

and ordered that the receipt of tax revenues 
which are acquired from Karapınar Town and 

its villages and allocated to Allepo 
Governor Hacı Ebubekir Pasha, 

would not be intervened in any ways. 
1759

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e]
Devletlü merhametlü inâyetlü sultânım hazretleri sağ olsun,
Hâlâ kapıkethüdâsı olduğum Haleb Vâlîsi sa’âdetlü vezîr-i mükerrem El-Hâc 
Ebubekir Paşa hazretleri ile ber-vech-i mâlikâne iştirâken bâ-berât-ı âlîşân uhde-i 
kullarında olan Haremeyn-i Şerîfeyn Mukâta’âtı’ndan merhûm ve mağfûrün leh 
Sultan Bayezid Han [II. Bayezid] -tâbe serâhû- evkâfından Eyâlet-i Karaman’da 
vâki’ Karapınar-ı Eskiil Mukâta’ası karyeleri mefrûzü’l-kalem ve maktû’u’l-kadem 
min-külli’l-vücûh serbest olduğundan mâ-adâ Haremeyn Mukâta’âtı’nın ezmine-i 
sâbıka misillü serbestiyet-i kadîmelerine ri’âyet ve şimdiye değin ne vechile zabt 
ü tasarruf olunagelmiş ise yine ol vechile serbestiyet üzere voyvodalarına zabt ü 
tasarruf etdirilüb Mukâta’ât-ı Haremeyn mâlikâne olub Haremeyn’den ihrâc ve 
ifrâz olunmuşlardır serbestlikleri yokdur serbestliklerine adem-i i’tibâr ile fukarâya 
zulm ü te’addî olunmayub ezmân-ı sâbıkada Haremeyn Mukâta’âtı’nda cârî olan 
serbestiyet ba’de’l-yevm dahi icrâ ve ibkâ olunmak bâbında tenbîh ve te’kîdi hâvî 
bundan akdem hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn ile mu’anven evâmir-i şerîfe sâdır 
olmuşken hâlâ Karaman Vâlîsi tarafından mugâyir-i şurût-ı serbestiyet müfredât 
ile mübâşirler gönderüb fukarâ-yı ra’iyyet tecrîm ve tağrîm ile te’addî ve rencîde 
ve vakfın harâbına bâ’is olmalarıyla merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki ser-
bestiyet şurûtu Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nden derkenâr ve ma’lûm-ı devletleri bu-
yuruldukda mugâyir-i şer’-i şerîf ve serbestiyet müşârün ileyh tarafından mübâşirler 
gönderilmeyüb zulm ü te’addî etmemek üzere serbestiyet şurûtu mûcebince amel 
ve hareket etmek için emr-i âlîleri ricâ olunur bâkî fermân devletlü sultânım 
hazretlerinindir.
[imza] Bende-i El-Hâc Abdürrezzak Kethüdâ-yı Bâb 

[Sadaret’ten],
Derkenârı mûcebince hüküm buyuruldu.
[h. 1173 / m. 1759]
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BOA, AE.SMST.III, 75 / 5465
Karapınar’daki Sultan Selim Han [II. Selim] 

Vakfı’na karşı yükümlülükleri olan ve bu nedenle 
bazı vergilerden muaf tutulan Sugur [Hotamış, 

Karapınar] köyü halkından haksız yere bazı yeni 
vergiler talep edildiği, ancak bu durumun vakfiye 

şartlarına uymaması nedeniyle haksızlığın 
düzeltilmesi gerektiği hakkında, Divan-ı Hümayun 

Kalemi’nden Sadaret’e [Başbakanlık] 
gönderilen yazı.

6 Ocak 1762

BOA, AE.SMST.III, 75 / 5465
An official note sent to the Grand Vizier’s Office 

by the Imperial Chancery of State 
(Divan-ı Hümayun) and served to put into light 

that some new taxes had been unjustly 
demanded from the Sugur [Hotamış, Karapınar] 

Village people who had some obligations against 
the Sultan Selim Khan (Selim II) Pious 

Foundation located in Karapınar and for this 
reason they  have been exempted from the 
payment of some taxes, and furthermore it 
dictated that this unjust act must have to be 

remedied because it did not fit with the articles 
of this pious foundation. 

6 January 1762

[Transkripsiyon]

[Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nden Sadaret’e],
Karaman Eyâleti’nde Eskiil Kazâsı muzâfâtından Karapınar kasabasında vâki’ mer-
hûm ve mağfûrün leh Sultan Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû-nun imâreti evkâfı 
kurâsından kazâ-i mezbûra tâbi’ Sugur [Hotamış, Karapınar] nâm karye re’âyâsı 
hîn-i tahrîrde avârızdan mu’âfiyetleri mukâbili değirmenci kayd olmalarıyla kânûn 
ve defter mûcebince a’şâr ve hukûk ve rüsûmlarını zâbit-i vakf olanlara edâ ve 
avârızları mukâbili imâret-i vakfın değirmencilik hizmetlerini rü’yet eylediklerin-
den sonra ber-mûceb-i şurût evâmir-i şerîfe ile vâride olan imdâd-ı hazariye ve 
tekâlîf-i sâ’ireyi ez-kadîm cümle ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le ta’dîl ve tesviye vechile 
olan tevzî’ defteri mûcebince ahâlî-i kazâ ile bi’l-ma’iyye edâ edegelmişler iken 
karye-i mezbûre bundan mukaddemce derbend kayd olunub ahâlîsi ba’zı hâric 
ez-defter olan cemâ’ât re’âyâlarıyla ma’an derbendci kayd olunduklarına binâ’en 
yetmiş dört [h. 1174 / m. 1761] senesinden beri gerek imdâd-ı hazariye ve gerek 
tekâlîf-i sâ’ireden üç def’ada ber-mûceb-i defter-i mümzâ sehmlerine isâbet eden 
bin kuruşdan mütecâviz hisseleri mütâlebe olundukda bizler derbendci olduk min 
külli’l-vücûh mu’âfız ba’de’l-yevm umûr ve husûslarımız derbend ağası ma’rifetiyle 
rü’yet olunur ahâlî-i kazânın ve mütevellî-i vakfın karyemizde ve bizde kat’â alâka 
ve medhali kalmamışdır deyu hilâf-ı kânûn ve defter ve mugâyir-i şurût gerek a’şâr 
ve hukûk ve rüsûmları ve gerek hisse-i tekâlîfleri edâsında mümâna’at birle kurâ-
i sâ’ire re’âyâsının perîşânlıklarına bâ’is olmalarıyla karye-i mezkûre re’âyâsının 
zimmetlerinde kalan ol mikdâr kuruş hisse-i tekâlîfleri zâbit-i vakf yediyle tamâ-
men tahsîl ve fî-mâ-ba’d karye-i mezkûreye hâricden îvâ ve iskân olunan Türk-
men tâ’ifesinin umûr ve husûsları zâbitleri ma’rifetiyle rü’yet ve mâ-adâ vakıf 
re’âyâsının lâzım gelen a’şâr ve rüsûmât ve tekâlîf-i sâ’ireleri kadîmîsi üzere zâbit-i 
vakf yediyle tahsîl olunub ehaduhümâ âherin re’âyâsı umûr ve husûsuna ta’arruz 
ve müdâhale eylememek üzere emr-i şerîf sudûrunu Karapınar kasabası ahâlîleri 
iltimâslarıyla Eskiil Kadısı Mevlânâ Es-Seyyid Ahmed -zîde fazluhû- arz ve ahâlî-i 
merkûme dahi mahzar etmeleriyle Defterhâne-i Âmire’de mahfûz defter-i evkâfa 
mürâca’at olundukda Konya Sancağı’nda Eskiil Nâhiyesi’nde câmi’ [ve] imâret-i 
merhûm ve mağfûrün leh Sultan Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû- evkâfı yazıldığı 
mahalde yüz altmış üç nefer re’âyâ ile karye-i Sugur vakf-ı imâret-i Sultaniye 
Hariklu Cemâ’ati mütemekkinlerdir ve hâsıl an-öşr-i gallât ve sâlârî-i hınta ve 
şa’îr ve resm-i çift ve bennâk ve caba ve bâd-ı hevâ ve yava ve kaçkun ve resm-i 
arûs yekûn ma’a gayruhû birikdirilüb on iki bin altmış akçe yazı ve kurâ-i sâ’ire ile 
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defter-i evkâfda muharrir kalemiyle tahrîr olunduğu mastûr ve mukayyed ve Eskiil 
Kazâsı’na tâbi’ Sugur karyesinin ma’a mütekâ’idîn elli nefer re’âyâsı olub mu’âfiyet 
vechile evkâf-ı mezkûrenin değirmencilik hizmetinde olmak üzere mukayyed idiği 
ve Eyâlet-i Karaman’da vâki’ Belekliburun ma’beri mahûf ve hatarnâk bir mahal 
olduğundan vâlî-i esbak müteveffâ Said Mehmed Paşa’nın inhâsı ve Karapınar 
Mukâta’ası’nın mâlikâne mutasarrıfı olan hâlâ Haleb Vâlîsi düstûr-ı mükerrem 
müş’ir-i müfahham nezzâmü’l-âlem Vezîr El-Hâc Ebubekir Paşa -edâma’llâhu te’âlâ 
iclâlehû-nun i’lâmı mûcebince mukâta’a-i mezbûre kurâsından Sugur nâm karye-i 
hâliye müceddeden derbend kayd ve karye-i mezbûrenin re’âyâ-yı müteferrikası 
ve Yazıcılu Cemâ’ati derbendci olmak üzere karye-i mezbûreye îvâ ve iskân ve 
Ereğli ve Aksaray ve Bor ve sâ’ir ol havâlîlerde konar ve göçer Melikli Bayadı ve 
Acurlu ve Aydınlı ve Emirşeyhlü cemâ’atleri ve Kürd Hasanoğulları karye-i mezbûre 
toprağında zirâ’atleriyle hâsıl eyledikleri mahsûlâtın a’şârını mezkûr Karapınar 
Vakfı tarafına edâ ve beher sene rüsûm-ı ra’iyyet ve sâ’ir hukûk ve rüsûmları dahi 
derbend ağası ma’rifetiyle tahsîl ve bilâ-kusûr asıl voyvodalarına verilmek şartıyla 
karye-i mezbûre derbendci ta’yîn ve hey’et-i mecmû’alarıyla îvâ ve iskân ve der-
bend ağası nasb olunan Yörük Odabaşı Hacı Ahmed’e yevmiye birer kuruş medâr-ı 
ma’âş mukâta’a-i mezbûre toprağında cemâ’at-i merkûmenin zirâ’at eylediği 
mahsûlâtın a’şârı mukâbili fâ’iz-i mukâta’adan ta’yîn olunub yetmiş dört senesi 
Şabanı’nda [h. Şaban 1174 / m. Mart 1761] berât ve emr-i şerîf verildiği ve karye-
i mezbûre ahâlîleri yedlerinde tekâlîf alınmak îcâb eder emlâk ve arâzîleri var ise 
mahallinde cümle ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le görülüb hâl ve tahammüllerine göre 
ta’dîl ve tesviye vechi üzere hisselerine düşeni edâ eylemeleri şurûtundan idiği 
Mevkûfât’dan ve selâtîn-i izâm evkâfı karyelerinin mefrûzu’l-kalem ve maktû’u’l-
kadem min külli’l-vücûh serbest olması kânûn-ı mukarrer olmağla re’âyâsının umûr 
ve husûsları mahallinde voyvodaları ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le görülüb umûr ve 
husûslarına ve rüsûm-ı serbestiyelerine hâricden müdâhale olunmak mugâyir-i 
kânûn idiği Dîvân-ı Hümâyûn’dan derkenâr olunmağla kânûn ve defter-i hakanî ve 
şurût-ı mer’iyesi mûcebince Dîvân-ı Hümâyûn’dan iktizâsına göre emr-i şerîf tah-
rîr ve Mevkûfât’a ilmühaberi verilmek bâbında iftihârü’l-ümerâ ve’l-ekâbir bi’l-fi’il 
Başdefterdâr olan izzetlü El-Hâc Abdi Efendi -dâme ulüvvuhû- i’lâm etmeğin i’lâmı 
ve kânûn ve defter-i hakanî ve şurût-ı mer’iyesi mûcebince Dîvân-ı Hümâyûn’dan 
iktizâsına göre emri tahrîr ve Mevkûfât’a ilmühaberi verilmek için sâdır olan 
fermân-ı âlî mûcebince Eskiil ve … kâdîlarına hitaben ber-vech-i meşrûh iktizâsına 
göre Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nden emr-i şerîf tahrîr ve asl-ı fermân kalem-i mez-
bûrda hıfz olunmağla Mevkûfât’a işbu ilmühaber kâ’imesi verildi.
Fî evâ’ili C [Cemaziyelahir] sene [1]175 [28 Aralık 1761-6 Ocak 1762]



Hotamış Aşireti Erkekleri (1907)
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BOA, C.AS, 636 / 26788
İstanbul Baruthanesi için Karapınar ve 

Kilisehisar’dan [Kemerhisar, Bor] 
gönderilen ancak yolda eşkıyalar tarafından 
çalınan 37 deve yükü güherçile hakkında, 
Sadrazam İvazzade Halil Paşa’nın emri.

27 Eylül 1770

BOA, C.AS, 636 / 26788
An edict issued by Grand Vizier İvazzade Halil 
Pasha, and dealt with saltpeters which are sent 

from Karapınar and Kilisehisar [Kemerhisar, Bor] 
for gunpowder plant in Istanbul, and carried by 

37 camels but stolen by the highwaymen 
while they were on the road to 

their destination place. 
27 September1770

[Sadeleştirme]

[Sadaret’e],
Güherçile sevkiyatından sorumlu olan Esbkeşan Voyvodası Zeynelabidin Ağa, 
Akşehir Kadısı’ndan aldığı bilgiye göre, Karaman [Konya] Eyaleti’ndeki Karapınar 
ve Kilisehisar’dan [Kemerhisar, Bor, Niğde] İstanbul Baruthanesi için yola çıkarılan 
37 deve yükü güherçilenin yolda Kaçar Yörüğü eşkıyaları tarafından çalındığını 
bildirmektedir. Bu eşkıyalar şu an Karahisar-ı Sahib [Afyon] Sancağı sınırlarındadır. 
Söz konusu 37 devenin, bu eşkıyadan geri alınması için bu sevkiyatta görevli 
Çukadar Halil ile Karahisar-ı Sahib [Afyon] Mütesellimi’ne hitaben bir ferman ve 
emir yazılması uygun olacaktır. Emir ve ferman, devletli, inayetli ve merhametli 
efendim sultanım hazretlerinindir.

[Sadrazam’dan],
Zikr olunan güherçile Kütahya Mütesellimi tarafından tahsil edilerek ilgili memura 
teslim edilsin.
27 Eylül 1770

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Bu esnâda Eyâlet-i Karaman’da vâki’ Karapınar ve Kilisehisar [Kemerhisar, Bor, 
Niğde] câniblerinden otuz yedi deve yükü güherçile Âsitâne-i Sa’âdet [İstanbul] 
Baruthânesi için gelir iken esnâ-yı râhda Yörükan tâ’ifesinden Kaçar Yörüğü 
eşkıyâlarınca nehb ü gâret eylediklerini hâlâ Akşehir Nâ’ibi bir kıt’a i’lâm ve 
Karaman a’yânından Esbkeşân Voyvodası olub hâlâ bâ-fermân-ı âlî güherçile 
üzerine nâzır olan El-Hâc Zeynelabidin Ağa kulları memhûr bir kıt’a kâ’imesinde 
tahrîr ve inhâ edüb eşkıyâ-yı mezbûrlar Karahisar-ı Sahib [Afyon] Sancağı hudûd ve 
sınırı dâhilinde oldukları ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda mezkûr otuz yedi deve 
nehb ü gâret eden kimesnelerden merkûm El-Hâc Zeynelabidin Ağa kulları ma’rifeti 
ve hâlâ güherçile mübâşeretiyle giden rikâb-ı hümâyûn kaymakamı devletlü 
inâyetlü veliyyü’n-ni’am efendimiz hazretleri çukadârlarından Halil kulları ma’rifeti 
ve hâlâ Karahisar-ı Sahib [Afyon] Mütesellimi kulları ma’rifetiyle tahsîl olunması için 
mûmâ ileyhimâ El-Hâc Zeynelabidin Ağa ile Karahisar-ı Sahib [Afyon] Mütesellimi 
ve Çukadâr Halil kullarına hitâben bir kıt’a fermân-ı âlîşân inâyet ve ihsân buyurul-
mak bâbında emr ü fermân devletlü inâyetlü merhametlü efendim sultânım 
hazretlerinindir.

[Sadrazam’dan],
Zikr olunan güherçile Kütahya Mütesellimi ma’rifetiyle alâ-eyyi hâlin tahsîl ve 
kabzını me’mûra teslîm olunmak için te’kîdi hâvî hüküm buyuruldu.
Fî 6 C [Cemaziyelahir] sene [1]184 [27 Eylül 1770]
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BOA, C.AS, 801 / 33966
Sugur [Hotamış] köyü halkının güherçile 
üretimine engel olmamaları hakkında, 

Padişah III. Mustafa’nın emri.
22 Kasım 1770

BOA, C.AS, 801 / 33966
An edict issued by Sultan Mustafa III and ordered 

that the activity of Sugur [Hotamış] Village 
people to produce saltpeter, would not be 

prevented in any way. 
22 November 1770

[Sadeleştirme]

[Padişah’tan],
Esbkeşan Voyvodası Zeynelabidin’e ve Sugur [Hotamış] Kadısına hüküm ki, 
Baruthâne-i Âmire Nazırı Hacı Hasan marifetiyle 1769 ve 1770 yıllarında 
İstanbul Baruthanesi’nde yapılması fermanım olan siyah barut için gereken gü-
herçile, çoğunlukla Karaman [Konya] Eyaleti’ndeki Karapınar Kazası’na bağlı Su-
gur [Hotamış] adlı köyden tedarik edilmektedir. Ancak bu yıl bazı güherçileciler 
işlerini yapmaya çalışırken köy halkından bazıları bunları engellemişler ve “gü-
herçile yaptırmayız” diye inat ve muhalefet etmişlerdir. Bu yüzden ocaklarda işler 
durmuştur. Bu gibilerin durdurulması ve bunların haklarından gelinmesi gerektiği 
İstanbul’a bildirilmiştir. Bu nedenle işbu fermanı verdim ve buyurdum ki : İmdi bu 
ferman ulaştığında sen ki voyvodasın, adı geçen köyde güherçilecilere kimsenin 
engel çıkarmasına müsaade etmeyesin. Söz dinlemeyen olursa isimlerini buraya 
bildiresin. 
22 Kasım 1770

[Transkripsiyon]

[Padişah’tan],
Karaman a’yânından olub hâlâ Esbkeşân Voyvodası olan Zeynelabidin -zîde 
mecduhû-ya ve Sugur Kadısına hüküm ki, 
Hâlâ Baruthâne-i Âmirem Nâzırı El-Hâc Hasan -zîde mecduhû- ma’rifetiyle yüz 
seksen üç [h.1183 / m. 1769] ve seksen dört [h. 1184 / m. 1770] senelerine mah-
sûben nezâreti uhdesinde olan Âsitâne-i Sa’âdetim Baruthânesi’nde tabh ve i’mâli 
tertîb ve fermânım olan barut-ı siyâhın eczâ-yı lâzımesinden olan güherçilesi ekseri 
Eyâlet-i Karaman’da vâki’ Karapınar Kazâsı’na tâbi’ Sugur nâm karyede hâsıl ve 
külliyetlü güherçile ihrâc olunagelmişken bu sene-i mübârekede ba’zı güherçileciler 
karye-i mezbûrun toprağını cem’ ve güherçile tabh eylemek murâd eylediklerinde 
yine karye-i mezbûr ahâlîlerinden ba’zıları tâ’ife-i güherçileciyânı tahrîk ve güher-
çile i’mâlinden men’ ü def’ ve güherçile tabh etdirmeyiz deyü inâd ve muhâlefet 
etmeleriyle kârhâne-i mezkûrun ta’tîline bâ’is olmalarıyla o makûleler men’ ü def’ 
olunub eğer inâdlarında ısrâr ederler ise haklarından gelinmek için Deraliyeme 
i’lâm olunmak fermânım olmağın hâssaten işbu emr-i celîlü’l-kadrim ısdâr ve … ile 
irsâl olunmuşdur, imdi vusûlünde sen ki voyvoda-i mûmâ ileyhsin zikr olunan karye-
i mezbûrede güherçile ihrâcıyla me’lûf olan güherçileciyâna kimesne mâni’ olma-
yub ve muhâlefet ederleri olur ise te’dîb ve gûş-mâl olunmak için isim ve resimle-
riyle Deraliyeme arz ve i’lâm eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sâdır olmuşdur.
Fî 3 Ş [Şaban] sene 1184 [22 Kasım 1770]
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BOA, AE.SMST.III, 196 / 15410 – 2
1769-1771 yılları arasında Karapınar menziline 
uğrayan ulaklar ve bunların kullandıkları atlar 
için yapılacak işlemler ve ödemeler hakkında, 

Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa’nın emri.
21 Mart 1773

BOA, AE.SMST.III, 196 / 15410 – 2
An edict issued by Grand Vizier Muhsinzade 

Mehmed Pasha and dealt with the post riders 
who came over the halting place of Karapınar 
between the years 1769 to 1771, and also the 

actions to be taken for the horses rode by them, 
and also referred to the payments to be 

effected in this regard.  
21 March 1773

[Sadeleştirme]

[Eskil Kadısı’ndan],
Eskil Kazası’na bağlı Karapınar kasabasındaki menzilin halen menzilcisi olan Ali 
mahkemeye başvurmuş ve şöyle ifade vermiştir : “1769-1771 yılları arasında 
Karapınar menziline uğrayan ulaklar ile bunların aldıklarına ait kayıtlar bir defter 
haline getirilmiştir. Yapılan masrafların karşılanması için bu kayıtların İstanbul’a 
takdim edilmesini talep ederim.” Yapılan incelemede hakikaten 1769-1771 yılları 
arasında Karapınar menziline uğrayan ulaklar ile bunların aldıkları atların defterde 
düzenli olarak kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Durum, sözüne itimat edilir kimselerin 
sözleriyle de tasdik edilmiştir. Söz konusu defter onaylanmış ve mühürlenmiş olarak 
tarafınıza gönderilmiştir. Durum arz olunur.
20 Mayıs 1771
[imza] Eskil Kadısı Seyyid Mehmed Emin

[Sadrazam’dan],
İcabı yapılsın ve gereken yazısı hazırlansın.
21 Mart 1773

[Transkripsiyon]

[Eskiil Kadısı’ndan],
Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ’î-i kemîne budur ki,
Eskiil Kazâsı’na tâbi’ kasaba-i Karapınar’da vâki’ menzilkârhânesinin bi’l-fi’il hâlâ 
menzilcisi olan Ali meclis-i şer’-i şerîfeye gelüb istid’â-yı inâyet ve istirhâm-ı makâl 
eder ki menzil-i merkûmun işbu bin yüz seksen üç senesi [h. 1183 / m. 1769] 
rûz-ı hızırından seksen beş senesi [h. 1185 / m. 1771] rûz-ı hızırı evveline gelince 
menzilhâneye nüzûl eyleyüb mürûr [ve] ubûr eyleyen Devlet-i Aliyye ve sâ’ir 
ulağların irkâb eyledikleri bârgîrlerin yedlerinde olan emr-i âlî mûceblerince 
in’âmâtları beherlerinin isim [ve] resimleriyle kayd-ı defter ve müctemi’ ve tekessür 
olunub ba’de’t-tashîh mümzâ ve mahtûm olunduğu vech üzere ber-mûceb-i 
defter Derialiyye’den i’tâ ve inâyet [ve] ihsân erzânî buyurulmak ile umûr-ı 
mühimme-i merkûmeye harc ü sarf ve medâr olunması ricâsı bâbında der-i 
devlet-medâra ifâdesini arz ve i’lâm ediver deyü ilhâh ve iltimaslarına binâ’en ve 
fi’l-hakîka sene-i mesbûk seksen üç [h. 1183 / m. 1769] rûz-ı hızırından seksen beş 
[h. 1185 / m. 1771] rûz-ı hızırına gelince müctemi’ ve kayd-ı defter olunub işleyen 
bârgîrler in’âmâtları müvessiku’l-kelâm ve sahîhü’l-kavl kimesnelerin ihbârlarıyla 
sıhhate munkalib birle şer’den imzâ ve temhîr olunub husûs-ı merkûmun 
vâki’ü’l-hâli der-i adâlet-i serîr-i a’lâya bi’l-iltimâs alâ-vukû’ihi arz ve i’lâm olundu, 
bâkî emr hazret-i men lehü’l-adlindir.
Hurrire fî şehr-i Saferi’l-Hayr el-yevm hâmis sene hamse ve semânîn ve mi’e ve elf 
[h. 5 Safer 1185 / m. 20 Mayıs 1771]
[imza] El-abdü’d-dâ’î li’d-Devleti’l-Aliyyeti’l-Osmaniye Es-Seyyid Mehmed Emin 
el-müvellâ-hilâfethu be-Kazâ-i Eskiil

[Sadrazam’dan],
Telhîsi mûcebince kâ’ime verilmek buyuruldu.
Fî 27 Z [Zilhicce] sene [1]186 [21 Mart 1773]
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BOA, D.MKF.d, 30771, s. 2-3
Bir yıl içerisinde Üsküdar ve Beyrut arasındaki 

menzillerin çıkarılan ödenekleri. Karapınar 
menzili için de 360.000 akçe 
ödenek verildiği anlaşılıyor.

1781

BOA, D.MKF.d, 30771, s. 2-3
The allowances granted during one year time 

for the halting places that are situated between 
the localities of Üsküdar and Beirut. It is also 

understood that a financial allowance equal to 
360.000 Akçe had been granted for 

Karapınar halting place. 
1781

[Transkripsiyon]

An-cânib-i Anadolu an-rûz-ı hızır sene 1194 [1780] ilâ rûz-ı hızır sene 1195 [1781]

Menzil-i Üsküdar, gayr-i ez-tenzîl, 203.720 akçe, irsâliye 166.320, [bakiye] 37.400
Menzil-i Gekbuze [Gebze], gayr-i ez-tenzîl 474.240 akçe
Menzil-i İznik, gayr-i ez-tenzîl 247.000 akçe
Menzil-i Lefke [Osmaneli, Bilecik], gayr-i ez-tenzîl 388.683 akçe, irsâliye 128.400, 
[bakiye] 260.283
Menzil-i Söğüd, gayr-i ez-tenzîl, 541.680 akçe, irsâliye-i menzilciyân 136.740, 
[bakiye] 404.940
Menzil-i Eskişehir, gayr-i ez-tenzîl, 372.000 akçe, irsâliye-i menzilciyân 194.040, 
[bakiye] 177.960
Menzil-i Seyyidgazi, gayr-i ez-tenzîl 198.000 akçe
Menzil-i Hüsrevpaşa, 200.000 akçe
Menzil-i Bolvadin, gayr-i ez-tenzîl, 233.000 akçe
Menzil-i İshaklı, gayr-i ez-tenzîl, 109.640 akçe, irsâliye-i menzilciyân 29.640, 
[bakiye] 80.000
Menzil-i Akşehir, … akçe
Menzil-i Ilgın, gayr-i ez-tenzîl 315.000 akçe, irsâliye-i menzilciyân 95.220, [bakiye] 
219.780
Menzil-i Konya, gayr-i ez-tenzîl, 571.000 akçe, irsâliye-i menzilciyân 285.240, 
[bakiye] 285.760
Menzil-i Karapınar, gayr-i ez-tenzîl, 360.000 akçe
Menzil-i Ereğli, gayr-i ez-tenzîl, 250.000 akçe, irsâliye-i menzilciyân 153.060, 
[bakiye] 96.940
Menzil-i Ulukışla, gayr-i ez-tenzîl, 218.000 akçe
Menzil-i Dölek, gayr-i ez-tenzîl, 270.000 akçe
Menzil-i Adana, gayr-i ez-tenzîl, 310.000 akçe
Menzil-i Kurdkulağı, gayr-i ez-tenzîl, 160.000 akçe
Menzil-i Payas, gayr-i ez-tenzîl, 130.000 akçe
Menzil-i Bakras [Belen, Hatay], … akçe
Menzil-i Antakya, … akçe
Menzil-i Reyhaniye [Reyhanlı], … akçe
Menzil-i Eriha, … akçe
Menzil-i Ma’arretü’n-Nu’mân, gayr-i ez-tenzîl, 250.000 akçe
Menzil-i Hama, gayr-i ez-tenzîl, 135.000 akçe, irsâliyye-i menzilciyân 96.000, 
[bakiye] 39.000
Menzil-i Humus, gayr-i ez-tenzîl, 168.000 akçe
Menzil-i Beyrut, gayr-i ez-tenzîl, 142.000 akçe
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BOA, C.NF, 45 / 2239 – 4
Karapınar menzilinin masraflarının Ereğli’den 

alınarak Eskil’e devr edilmesi hakkında, 
Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın emri.

22 Mayıs 1783

BOA, C.NF, 45 / 2239 – 4
An edict issued by Grand Vizier Halil Hamid 

Pasha, and dealt with the case that those 
expenses incurred from Karapınar halting place, 
would not be demanded from Ereğli Town but 

this obligation would be vested on the Eskil Town. 
22 May 1783

[Sadeleştirme]

Görevli olarak Anadolu tarafına giden Çukadar Hacı Mustafa’nın getirdiği evraktan 
bir maddenin özetidir.
22 Mayıs 1783

[Sadaret’e],
Karapınar menzilini eskiden müstakil olarak Karapınar halkı idare ederdi. Ancak bir 
süre önce bir şekilde Ereğli Kazası’na devr edilmiştir. Ereğli, Konya’ya 36 saat me-
safe olduğundan buradaki atlar çoğunlukla telef olmaktadır. Bu durum gelip geçen-
lerin geç kalmalarına neden olmaktadır. Ereğli halkı kendi menzillerini idarede 
zorlanırken Karapınar’ın da verilmesi bunlara ızdırap çektirmektedir. Durumlarına 
merhamet edilerek bu menzilin üzerlerinden kaldırılması ve durumun eski haline 
getirilmesini niyaz ederler.
 
[Sadrazam’dan],
Bu konuda gelen diğer belgeler incelenerek Eskil’e devrinin mümkün olup 
olmadığına bakılsın.
22 Mayıs 1783

[Transkripsiyon]

Çukadârân-ı âsafîden me’mûriyetle Anadolu cânibine gidüb avdet eden El-Hâc 
Mustafa kullarının getirdiği evrâkdan bir mâddenin hulâsasıdır,
Fî 19 C [Cemaziyelahir] sene [1]197 [22 Mayıs 1783]

[Sadaret’e],
Karapınar menzilini ez-kadîm müstakillen ahâlîsi idâre ve rü’yet ederler iken bun-
dan akdem bezl-i irtişâ ile ber-takrîb Karaman Ereğlisi Kazâsı’na tahmîl etdirme-
leriyle Konya’ya otuz altı sâ’at mesâfe olduğundan bârgîrleri ekser amel-mânde 
ve telef ve bu vechile mârrîn ve âbirînin te’hîrlerini mûcib olmakdan nâşî kazâ-i 
merkûm ahâlîsi kendi menzillerini idâreden âcizler iken menzil-i merkûmun tahmîli 
bâ’is-i ızdırâbları olmağla rahmen li-hâlihim menzil-i mezkûrun üzerlerinden ref’ ve 
vaz’-ı kadîmine iracâ’ına müsâ’ade-i aliyye erzânî buyurulmak niyâzında oldukların 
kazâ-i mezkûr kadısı bir kıt’a i’lâmında tahrîr eder.

[Sadrazam’dan],
Mâdde-i mezkûreye dâ’ir vârid olan evrâk-ı müte’addide tarafınıza havâle olunmuş 
olmağla Eskiil’den râbıta bulacak nizâmın sûretini ifâde ve takrîr eyleyesin deyü 
buyuruldu.
Fî 19 C [Cemaziyelahir] sene [1]197 [22 Mayıs 1783]
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BOA, C.ADL, 29 / 1706
Kocasının katilinin yakalanmasını isteyen 

Çoğulu [Çığıl, Karapınar] köyünden 
Halime Hatun’un dilekçesi ile bu konuda 

Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın emri.
1786

BOA, C.ADL, 29 / 1706
 A petition filed by Halime Hatun, a villager who 
lived in the Çoğulu [Çığıl, Karapınar] Village, and 
had requested that the murderer of his husband 
ought  to be caught, and also the edict issued by 
 Grand Vizier Koca Yusuf Pasha in this regard. 

1786

[Sadeleştirme]

[Sadaret’e],
Merhum Sultan II. Selim hazretlerinin vakıflarından olan Karapınar Kazası’na bağlı 
Çoğulu [Çığıl, Karapınar] köyünde yaşamaktayım. Aynı köyden Elester oğlu Meh-
med adlı kişi kocam Hacı Veli’yi öldürerek firar etmiştir. Adı geçenin suçu mahke-
mede isbat edilmiştir. Adı geçen katilin, hangi kasabada veya köyde bulunur ise 
yakalanmasını ve her ne icap ederse cezasının verilmesini rica ederim. 
Ferman, devletlü ve merhametlü sultanımındır.
[imza] Halime Hatun

[Sadaret’ten],
Kanunun gereği yapılsın.

[tahmini tarih 23 Ekim 1786]

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Devletlü merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun,
Merhûm ve mağfûrün leh Sultan Selim [II. Selim] -tâbe serâhu- hazretlerinin 
evkâflarından Karapınar Kazâsı’ndan Çoğulu [Çığıl, Karapınar] nâm karye 
sâkinlerinden olub gene karye-i mezbûr sâkinlerinden Elester oğlu Mehmed nâm 
kimesne zevcim Hacı Veli’nin kâtil[i] olub firâr [ve] inde’n-nâs (?) mahallinde 
mürâfa’a-i şer’ ve ihkâk olunmağla eltâf-ı sehmlerinden mercû’dur ki kâtil-i 
mezbûr kankı kasabada ve kurâlarında bulunur ise ahz olunub bâ-hüccet-i şer’iye 
muktezâ-yı şer’ her ne îcâb eder ise cezâsı tertîb ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında 
fermân devletlü merhametlü sultânımındır.
[imza] bende Halime Hatun

[Sadaret’ten],
Mûcebince şer’le buyuruldu.

[tahmini tarih 29 Zilhicce 1200 / 23 Ekim 1786]
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BOA, C.İKTS, 24 / 1186 – 1
Karaman, Konya, Ereğli ve Karapınar’da çocuklar 

ve kadınlar tarafından pazarlarda satılan 
pamuklu bezlerden vergi alınmaması, ancak 

esnafın ürettiklerinden vergi alınmaya 
devam edilmesi hakkında, 

Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın emri.
23 Eylül 1793

BOA, C.İKTS, 24 / 1186 – 1
An edict issued by Grand Vizier Melek Mehmed 

Pasha, and dictated that no taxes would be levied 
on the calicos which are, at the open market 

places in Karaman, Konya, Ereğli and Karapınar 
Towns, sold by the children and women. 

However, these taxes would have to be levied on 
the calicos produced by the craftsmen. 

23 September 1793

[Transkripsiyon]

[Defterdar’dan],
Karaman Eyâleti’nde vâki’ Nefs-i Karaman ve Konya ve Ereğli ve Karapınar kazâları ve … nevâhî ve kurâ 
ahâlîlerinin ekseri çulha esnâfından olmak hasebiyle mahâll-i merkûmede kurulan hafta pazarlarında nis-
vân ve sıbyânları üçer beşer vukiyye penbe … mâl ile esnâf-ı merkûmeye bey’ etmek âdet-i müstemireleri 
olub bu vechile bey’ olunan rişte-i penbe yirmi otuz vukiyyeden ibâret ve bu makûle penbe … nisvân ve 
sıbyândan resm-i mîrî tahsîli emr-i asîr olduğundan gayri tahsîline dahi ikdâm olunsa yirmi otuz nefer kol-
cuya muhtâc olmakdan nâşî hâsıl ola[cak vâridâtı] kolcu masârıfına ve masârıf-ı sâ’iresine vefâ etmeyeceğine 
binâ’en sıyâneten li’l-mîrî Manisa ve Tire kazâlarına verilen nizâm misillü ba’de-ez-în eyâlet-i merkûme kazâ 
ve nevâhî ve kurâlarında bu makûle nisvân ve sıbyânın mübâya’a ve i’mâl ve bey’ eyledileri penbe ve rişte-i 
penbe cüz’iyelerinden resm mütâlebe olunmayub fakat eyâlet-i merkûme dâhilinde sâkin çulha esnâfının i’mâl 
etdikleri penbe astarından iki akçe rüsûm-ı mîriyesini destgâh esnâfından tahsîli mahallinde fukarâya gadr 
ü zulüm olmamak ve mükerrer resm tahsîlinden hazer olunmak şartıyla ma’rifet-i şer’-i şerîf ve bi’l-cümle 
destgâh ashâbı ma’rifetleriyle tanzîm olunmak üzere sûret-i nizâmı Deraliyye’ye arz ü i’lâm olunmak bâbında 
Penbe Mukâta’ası Emîni hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn’dan hâlâ Arpa Emîni İbrahim Efendi kullarının bâ-takrîr 
inhâsına mebnî sene-i sâbıka Şabânı’nda [h. Şaban 1207 / m. Mart 1793] isti’lâmı hâvî Karaman Vâlîsine ve 
sâ’ire hitâben emr-i şerîf ısdâr olunmuş olmağla şimdi Karapınar’da kaymakam-ı mütevellî olan Mehmed Emin 
Ağa’nın vürûd eden bir kıt’a arzuhâlinin iki bend hulâsasından bend-i evveli mefhûmunda emr-i şerîf-i mezkûr 
ile Larende Kazâsı’na lede’l-vürûd bir hafta mürûrunda hâkim-i belde ve a’yân-ı vilâyetin tahrîkleriyle cullâh 
tâ’ifesinden yüz elli nefer zükûr ve beş altı yüz mikdârı inâs mahkemeye hücûm ve itâle-i lisân ve hadden bîrûn 
kelimât-ı nâ-hemvâre kasdı birle adem-i itâ’at ve harekât-ı nâ-marziyeye cesâret etmeleriyle hâkim ve a’yân-ı 
mûmâ ileyhimâ te’dîb olunmadıkca husûs-ı mezbûrun nizâmı mümkün olmayacağı kaymakam-ı mûmâ iley-
hin yakînen meczûmu olduğundan mâdde-i mezkûreyi alâ-hâlihâ terk ile avdet eylediğin tahrîr ve inhâ eder, 
emr-i şerîf-i mezkûr kaydı mâlikâneden ba’de’l-ihrâc penbe emîni efendi-i mûmâ ileyh kullarından isti’lâm 
olundukda gerek eyâlet-i merkûmede kâ’in kazâ ve nevâhî ve kurâda hâsıl olan ve gerek bilâ-tezkere etrâfdan 
vürûd eden penbe ve çekirdekli penbenin beher vukiyyesinden üç akçe ve rişte-i penbe ve elvânından altı akçe 
ve kozalı penbenin kıyyesinden birer akçe rüsûmâtının tahsîli için ber-mûceb-i şurût başka ve vech-i muharrer 
üzere isti’lâm olunmak üzere başka iki kıt’a evâmir-i şerîfe ısdârıyla emr-i tahsîli mûmâ ileyh Mehmed Emin 
Ağa’nın uhdesine ihâle olunmuş olmağla hâkim ve a’yân-ı mûmâ ileyhimânın evâmir-i mezkûrenin adem-i 
tenfîzi husûsunda zâhir olan kusûrlarına binâ’en her ne kadar te’dîbleri lâzımeden ise dahi bu def’a cerâyim-i 
mezkûreleri afv ile iki yüz yedi senesine [h. 1207 / m. 1793] mahsûben terâküm eden yedi bin kuruşdan mü-
tecâviz emvâl-i mîriye mübâşir ma’rifetiyle beher hâl tahsîl olunmak ve tarafından mansûb emîni ahz ü kabz 
eylemek ve fî-mâ-ba’d bir ferdin te’addîsi zuhûr eder ise diyâr-ı âhere nefy ü iclâ ile te’dîb kılınmak için ber-
mûceb-i şurût Karaman Vâlîsine ve sâ’ire hitâben emr-i şerîf sudûrunu i’lâm etmekle muktezâsı su’âl olunduk-
da mûmâ ileyhin i’lâmı şurût ve kuyûda mutâbık olmağla mûcebince mü’ekked emr-i âlî i’tâsı iktizâ eylediği 
mâlikâneden derkenâr olunmuşdur bu sûretde i’lâm ve derkenârı mûcebince emr-i şerîf tahrîri muvâfık-ı şurût 
idiği. Ve bend-i sânîsi me’âlinde Larende tüccârından ve mütemevvilînden Keditartaroğlu demekle ma’rûf 
Hacı Süleyman nâm kimesnenin penbe bezi ve astar ve destâr olarak birkaç yükü Âsitâne’ye gitdiğini bun-
dan akdem Kaymakam-ı mûmâ ileyh Âsitâne’den ol cânibe gider iken esnâ-yı râhda edüb tâcir-i merkûmun 
Âsitâne’de Bodrum Hanı’nda ve yahud Yeni Han’da olan şerîkine mezkûr yükler irsâl olunmağla … merkûm 
ve sâ’ir Larende tüccârı getirdilüb derûn-ı Larende’de ne mikdâr cullâh ve kaç kıt’a destgâh olduğu tashîh ve 
defter olunub mûcebince îcâb eden rüsûm-ı mîriyenin tahsîli için emr-i âlî ısdâr ve mukaddem mübâşir ta’yîn 
ve tesyâr ile husûs-ı mezbûrun râbıta tahtına idhâli lâzımeden olduğunu beyân ederek vech-i muharrer üzere 
bir kıt’a emr-i şerîf ısdârı ve el-yevm ol cânibde maktûl Koca Ağa muhallefâtına me’mûr silahşör-i şehriyârî 
Ali Bey’den dahi husûs-ı merkûmun tashîh ve tahkîki menût-ı re’y-i âlî idiğini tahrîr ve iş’âr eylediği ma’lûm-ı 
devletleri buyuruldukda her ne vechile irâde-i aliyye buyurulur ise emr ü fermân devletlü sa’âdetlü sultânım 
hazretlerinindir.

[Sadrazam’dan],
İzzetlü defterdâr efendi takrîriniz mûcebince … olan evâmir-i aliyyeyi ısdâr 
etdirdesiz deyu buyuruldu.
Fî 16 S [Safer] sene [1]208 [23 Eylül 1793]
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BOA, C.ZB, 18 / 859
Hotamışlı Aşireti’nden olan ve daha önce 
sürgün edilmeleri kararlaştırılan üç kişinin 

affedildikleri hakkında, 
Sadrazam İzzet Mehmed Paşa’nın emri.

17 Şubat 1798

BOA, C.ZB, 18 / 859
An edict issued by Grand Vizier İzzet Mehmet 

Pasha, and served to indicate that three persons 
who were the members of Hotamışlı Tribe and 

already decided to be sent into exile, 
had been pardoned. 

17 February 1798

[Sadeleştirme]

[Sadaret’e],
Kethüdası olduğum Hatice Sultan hazretlerinin Karapınar vakfı mukataalarından ve 
Hotamışlı Aşireti’nden Hacı Eyüb, Emir Mehmed ve Boşnak Süleyman adlı kişilerin 
bazı uygunsuz davranışları nedeniyle sürgün edilmeleri için padişah fermanı 
çıkmıştı. Bu defa bunların ıslah oldukları hakkında bilgiler gelmektedir. Daha önce 
çıkan ferman kaydının silinmesi ve adı geçenlerin affedilerek serbest bırakılmaları 
için Niğde Kadısı’na bir emir gönderilmesi uygun olacaktır. Emir ve ferman 
efendimizindir.
 
[Sadrazam’dan],
Önceki emrin kaydı silinsin ve serbest bırakılsınlar.
17 Şubat 1798

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Takrîr-i kullarıdır ki,
Kethüdâlık hizmet-i cemîleleriyle şeref-yâb olduğum devletlü ismetlü Hadice Sul-
tan aliyyetü’ş-şân hazretlerinin Karapınar evkâf mukâta’aları re’âyâlarından ve 
Hotamışlu Aşîreti’nden El-Hâc Eyüb ve Emir Mehmed ve Boşnak Süleyman nâm 
kimesneler bundan akdem ba’zı hareket-i nâ-marziyelerine mebnî li-ecli’t-te’dîb 
nefy ü iclâları için fermân-ı âlî sâdır olmuş idi, bu def’a merkûmların mütenebbih 
oldukları vâride olan bir kıt’a i’lâm-ı şer’iyeden ma’lûm-ı âlî buyuruldukda mukad-
dem sudûr eden emr-i âlî kaydı terkîn ve merkûmların afv ü mağfiretleriyle tahliye-i 
sebîlleri bâbında Niğde kadısına ve vakf-ı mezbûr mütevellîsine hitâben bir kıt’a 
emr-i âlîşân tastîr ve inâyet buyurulması muvâfık-ı re’y-i âlîleri ise ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

[Sadrazam’dan],
Takrîri mûcebince mukaddem sudûr eden emrin kaydı terkîn ile ıtlâkları için 
buyuruldu.
Fî gurre [1] N [Ramazan] sene [1]212 [17 Şubat 1798]
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BOA, C.DH, 286 / 14291 – 1
Develeri çalınan ve zarara uğrayan Sugur 

[Hotamış] Derbendi devecilerine 
Konya Valisi tarafından icap eden yardımın 

yapılması gerektiği hakkında, 
Sadrazam Yusuf Ziyaeddin Paşa’nın emri.

6 Haziran 1801

BOA, C.DH, 286 / 14291 – 1
An edict issued by Grand Vizier Yusuf Ziyaeddin 
Pasha, and dictated that the Governor of Konya 
had to render the required assistance to Sugur 

[Hotamış] Mountain Pass Station cameleers 
whose camels were stolen and who 

were inflicted with a loss. 
6 June 1801

[Sadeleştirme]

[Defterdar’dan],
Karapınar Kazasına bağlı Sugur [Hotamış] Derbendi sakinlerinden Hacı Sel-
man oğlu Mustafa ve Kara Mustafa oğlu Bekir adlı şahısların develerini Konya 
tüccarlarından Borlu Acemoğlu Abraham adlı gayrimüslim, eşya taşımak için tutup 
Konya yönüne gelirken İsmil adlı yerde eşkıya saldırısına uğramış, eşkiyalar kırk top 
alaca ile altı yüz kuruş değerinde eşyalarını gasp etmişlerdir. Bu şahıs Konya’ya gel-
diklerinde devecilerin kirasını vermediği gibi, daha önce Konya Mütesellimi de 
Deveci Hacı Selman oğlu Mustafa ve Kara Mustafa oğlu Bekir’in beş adet devesiyle 
iki yüz kuruşlarını almakla zarara uğrattığı Eskil kadısının ilamı ve aşiret beylerinin 
dilekçelerinden anlaşılmıştır. Söz konusu deveciler Konya ve civarından Baruthane-i 
Amire’ye güherçile nakli için görevlendirilmiş olup, zarara uğramaları ve bu gibi 
olaylara maruz kalmaları, ayrıca develeri geri alınıp istekleri karşılanmadıkça, 
Osmanlı Devleti için en eski ve en önemli görevlerden biri olan güherçile nakli için 
bir tane deve tedariki imkânsızken, zât-i âlilerinin malumudur ki, adı geçenlerin 
el konulan beş adet devesinin her biri üçer yüz kuruştan ve gasp edilen iki yüz 
kuruş ki, toplam bin yedi yüz kuruşu Konya Valisi, vezir hazretlerinin gözetiminde 
ve Konya Güherçile Mubayaacısı Mehmet Ağa kullarının gözetimi altında tahsili için 
ciddi bir emir yayınlanması konusunda ferman devletli Sultanım hazretlerinindir.

[Sadrazam’dan],
Emir verilmiş midir? Cevap,

[Defterdar’dan],
Bu hususta Divan-ı Hümayun tarafından emr-i şerîf verildiğinin kaydı 
bulunamamıştır, ferman devletli Sultanımındır.
4 Haziran 1801

[Sadrazam’dan],
Osmanlı Devletinin önemli işlerinde görevli olan devecilerin zarara uğramalarına 
hiç bir şekilde rıza gösterilemez. Adı geçenlerin el konulan develerinin fiyatı ve 
gasp olunan miktar, icab edenlerden şer’i kurallar ve mubayaacı marifetiyle tama-
men tahsil edilmesi için Konya Valisine hitaben tekitli hüküm gönderilmiştir. 
6 Haziran 1801
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[Transkripsiyon]

[Defterdar’dan],
Karapınar Kazâsı’na tâbi’ Sugur [Hotamış] Derbendi sâkinlerinden Hacı Selman 
oğlu Mustafa ve Kara Mustafa oğlu Bekir nâm kimesnelerin develerini Konya 
tüccârlarından Borlu Acemoğlu Abraham nâm zimmî emti’a ve eşyâ tahmîli için tu-
tub Konya cânibine gelirken İsmil nâm mahalde delîl eşkıyâlarından birkaç nefer ki-
mesneler üzerlerine hücûm ve kırk top alaca ve sâ’ireden altı yüz kuruşlukdan mü-
tecâviz eşyâlarını gasb ü gâret ve Konya’ya duhûlünde mezkûr devecilerin kirâsını 
vermediğinden mâ-adâ bundan akdem Konya Mütesellimi dahi sâlifü’z-zikr Deveci 
Hacı Selman oğlu Mustafa ve Kara Mustafa oğlu Bekir nâm kimesnelerin beş aded 
develeriyle iki yüz kuruşunu ahz ve tecrîm eylediklerini Eskiil kadısı i’lâm ve aşîret 
beyleri arzuhâllerinde inhâ ve istid’â eder, mezbûr deveciler Konya ve havâlîsin-
den Baruthâne-i Âmire’ye müretteb olan güherçile nakline me’mûr olub bu misillü 
giriftâr-ı tercim ve develeri zabt olunub istid’âları karîn-i is’âf olunmadıkca akdem-
i mehâmm-ı Devlet-i Aliyye’den olan güherçile nakli için bir aded deve tedâriki 
adîmü’l-imkân idiği ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda merkûmânın zabt olunan 
beş aded develerinin beheri üçer yüz kuruşdan bahâlarıyla gasben ahz olunan iki 
yüz kuruş ki cem’an bin yedi yüz kuruşun Konya Vâlîsi vezîr-i mükerrem hazretleri 
ma’rifeti ve Konya Güherçile Mübâya’acısı Mehmed Ağa kulları mübâşeretiyle 
tahsîli için ekîd ve şedîd bir kıt’a emr-i âlîşân ısdârı bâbında emr ü fermân devletlü 
inâyetlü sultânım hazretlerinindir.

[Sadrazam’dan],
Emir verilmiş midir cevâb 

[Defterdar’dan],
Bu husûsa rikâb-ı müstetâbda Dîvân-ı Hümâyûn tarafından emr-i şerîf verildiğinin 
kaydı bulunmamışdır, fermân devletlü sultanımındır.
Fî 22 M [Muharrem] sene [1]216 [4 Haziran 1801]

[Sadrazam’dan],
Umûr-ı mühimme-i Devlet-i Aliyye’de müstahdem olan devecilerin mübtelâ-yı hasâr 
olmalarına bir vechile rızâ-yı âlî olmamağla merkûmânın zabt olunan develerinin 
bahâsı ve gasb olan meblağ îcâb edenlerden ma’rifet-i şer’ ve mübâya’acı-i mûmâ 
ileyh ma’rifetleriyle tamâmen tahsîl olunmak için Konya Vâlîsine hitâben mü’ekked 
hüküm buyuruldu.
Fî 24 M [Muharrem] sene [1]216 [6 Haziran 1801]
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BOA, C.DH, 16 / 785
Karapınar’da bulunan Sultan II. Selim Han 

Vakfı’na bağlı Ödemişlü [Hotamışlı] Aşireti’ne 
uygulamalara aykırı olarak dışarıdan kethüda 

atanmaması gerektiği ve bu konuda sadece vakıf 
kaymakamlarının yetkili olduğu hakkında, 

Padişah III. Selim’in emri.
13 Eylül 1803

BOA, C.DH, 16 / 785
An edict issued by Sultan Selim II, and served to 
indicate that no chamberlains who were not the 

members of Ödemişlü [Hotamışlı] Tribe governed 
by Sultan Selim Khan II Pious Foundation located 
in Karapınar, are not allowed to be assigned to 
this Tribe in contrary with the current practices, 

and only the administrators of this Pious 
Foundation had been vested with the 

necessary authority in this regard. 
13 September 1803

[Transkripsiyon]

[Padişah’tan],
Karapınar Kadısına ve Kaymakam-ı mütevellî-i vakfa hitâben hüküm ki,
İftihâru’l-havâs ve’l-mukarrebîn mu’temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn muhtâru’l-izz ve’t-
temkîn bi’l-fi’il Dârüssa’âdeti’ş-Şerîfe Ağası olub hâlâ Haremeynü’ş-Şerîfeyn Evkâfı 
Nâzırı olan Bilal Ağa -dâme ulüvvuhû- Dîvân-ı Hümâyûn’a arz gönderüb 
nezâretlerinde olan evkâfdan Karapınar’da vâki’ merhûm ve mağfûrün leh Sultan 
Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû- evkâfı mukâta’âtından Karapınar mülhakâtından 
Ödemişlü Aşîreti ez-kadîm mukâta’a mutasarrıfları taraflarından vakf-ı mezkûrun 
kaymakamları ma’rifetleriyle bey nasb olunur iken Türkmen tâ’ifesinden Hacı Eyüb 
nâm kimesne yedinde olan bir kıt’a atîk berâtını sened ibrâzıyla Cabbarzâde 
Süleyman Bey tarafından aşîret-i mezkûra kethüdâ nasb olunmak dâ’iyesiyle 
mukâta’a-i mezkûrun nizâm-ı kadîminin ihtilâline bâdî ve vakf-ı müşârün ileyh 
mâlının kesr ü tedennîsine mü’eddî olmağla fî-mâ-ba’d mahallinde kaymakam-ı 
vakf ma’rifetiyle aşîret-i mezkûra bey nasb olunub hilâf-ı şurût-ı serbestiyet ve 
mugâyir-i kadîm Hacı Eyüb tarafından ve taraf-ı âherden vâki’ olan müdâhalenin 
men’ ü def’i bâbında emr-i âlî sudûrunu devletlü Hadice Sultan-ı aliyyetü’ş-şân 
hazretlerinin kethüdâları hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn’dan hâlâ Cizye Muhâsebecisi 
Hüseyin Efendi bâ-takrîr istid’â etmekle kuyûdâta mürâca’at olundukda vakf-ı 
müşârün ileyhin evkâfı mukâta’âtından Karapınar ma’a-rüsûmât-ı kurâ ma’a’t-
tevliye ve tevâbi’i mukâta’asının sülüsân hissesi Sultan-ı müşârün ileyhânın ve 
sülüs hissesi dahi müteveffâ Hamdullah Beyefendi’nin bâ-berât-ı âlî uhdelerinde 
olduğu ve mukâta’a-i mezkûr gayr-i ez-kalemiye senevî yedi bin beş yüz kuruş mâl 
ile mukayyed olub vezâ’if ve masârıfı için üç bin dört yüz elli bir kuruş fürû’-nihâde 
olundukda dört bin elli kuruş mâl-ı mukayyedi üzerine maktû’aten Ödemişlü 
cemâ’atinden iki bin doksan üç kuruş zam ma’a-tefâvüt-i hasene elli bin dört yüz 
kırk iki buçuk kuruş otuz sekiz akçe mâl ile Ödemişlü cemâ’atinin kethüdâlığı ile 
ma’an ber-vech-i mâlikâne uhdelerinde olduğu ve mukâta’a-i mezkûrun kânûn-ı 
kadîm ve de’b-i müstedîm üzere mahsûlât ve rüsûmât ve â’idâtı ber-vech-i ser-
bestiyet ahz ü kabz olunmak verilen berâtı şurûtundan idiği derkenâr olunmağla 
ber-muktezâ-yı kuyûd Ödemişlü Aşîreti’nin kethüdâlığı mukâta’a-i mezkûr ile 
ma’an Sultan-ı müşârün ileyhâ taraflarından zabt olunmağla bu takdîrce aşîret-i 
mezkûreye mahallinde kaymakam-ı mütevellîleri tarafından kethüdâ nasb olunub 
iktizâ eden umûr ve husûsları Karapınar’da müşârün ileyhâ kaymakam-ı mütevel-
lîleri tarafından nasb olunan bey ma’rifetiyle rü’yet ve Cabbarzâde tarafından ahz 
eylediği atîk berât ile Hacı Eyüb’ün vâki’ olan müdâhalesi ma’rifet-i şer’le men’ ü 
def’ olunmak üzere arzlarıyla şeref-rîz-i sudûr olan işbu emr-i celîlü’ş-şânın mûcibi 
icrâ ve hilâfından tehâşî ve ittikâ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn verilmek 
ricâsına i’lâm etmeğin mûcebince hitâbı derciyle hüküm deyü fermân-ı âlî sâdır 
olmağın vech-i meşrûh üzere emr-i şerîf-i âlîşân yazılmak için 
işbu tezkere verildi.
Fî 26 Ca [Cemaziyelevvel] sene 1218 [13 Eylül 1803]
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BOA, C.AS, 85 / 3980 – 1
Konya, Karapınar, Eskil ve Aksaray kazalarından 

Baruthane-i Amire için tedarik edilen 
güherçilenin İstanbul’a nakli ve bu iş için gereken 

develer hakkında, Baruthane ve 
Başmuhasebe arasındaki yazışmalar.

31 Mart 1804

BOA, C.AS, 85 / 3980 – 1
Correspondences kept up between Gunpowder 

Plant and Chief Accounting Office, and 
including the camels required for the 

transportation, dealt with the saltpeter which was 
acquired from the towns of Konya, Karapınar, 
Eskil and Aksaray for the Imperial Gunpowder 

Plant, and therefore supposed to be 
transported to Istanbul. 

31 March 1804

[Transkripsiyon]

[Baruthâne Nâzırı’ndan],
Konya ve Karapınar ve Eskiil ve Aksaray kazâlarından müretteb olan güherçileleri 
Hotamışlar Aşîreti ücret-i maktû’ası olan beher Rumî kantarı on beşer kuruşa nakl 
ve Karamürsel İskelesi’ne îsâl edegelüb ancak bu senelerde kazâhâ-i mezkûreden 
sinîn-i sâbıkadan ziyâde güherçile tertîb ve i’mâl olunmuş olduğundan aşîret-i mez-
kûre yetişdiremeyüb deve husûsunda mübâya’acılar azîm ıztırâbda oldukları zâhir 
ve havâlî-i kazâhâ-i mezkûrede Aksaray’da sâkin Acem Aşîreti ve Ekecik Kürdü 
Aşîreti’nin külliyetlü develeri olub bu sene-i mübârekede güherçile nakline i’ânet 
etmedikleri sûretde maslahat-ı mühimme mu’attal olacağı bedîhî olmağla Acem 
Aşîreti’nin yüz elli ve Ekecik Kürdü Aşîreti’nden yüz elli min-haysi’l-mecmû’ üç yüz 
kantar güherçileye vâfî deveyi ücret-i maktû’a-i sâbıkası olan on beşer kuruşa ihrâc 
ve serî’an ve âcilen güherçile-i mevcûdeyi Hotamışlar Aşîreti’yle ma’an nakl ve 
esnâ-yı râhda serika ve itlâf etdirmeyerek Karamürsel İskelesi’ne yahud Üsküdar’a 
îsâl ve teslîm etdirilmek bâbında Aksaray Mütesellimi ve güherçile eminlerine 
hitâben ekîdü’l-mazmûn bir kıt’a emr-i şerîf ısdârı bâbında emr ü fermân devletlü 
inâyetlü sultânım hazretlerinindir.

Başmuhâsebe’den derkenâr,
İstanbul Baruthânesi lâzımesi için Konya ve Aksaray ve Karapınar ve Ilgın ve Akşehir 
ve Eskiil kazâlarından mübâya’ası tertîb olunan güherçilenin vakt ü zamânıyla 
Hotamışlı Aşîreti’nden Sugur karyesi ahâlîleri nakl ve irsâle me’mûrlar iken geçen 
sene kazâhâ-i mezkûreden müretteb güherçileyi vaktiyle nakline mübâderet eyle-
mediklerinden tertîbât-ı mezkûrenin ta’tîline bâdî ve umûr-ı mühimmenin ihtilâline 
mü’eddî olmalarıyla işbu sene-i mübârekede kazâhâ-i merkûmeden müretteb 
güherçilenin iktizâ eden develerini şimdiden hâzır ve âmâde ve matlûb olunduğu 
anda derhâl tahmîl ve Dersaadet’e irsâl ve Baruthâne-i Âmire’ye nakl ve tesyîre 
mezîd-i ihtimâl ve gayret eylemeleri için emr-i şerîf sudûrunu hâcegân-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn’dan hâlâ Baruthâneler [Nâzırı] Mehmed Ragıb -dâme mecduhû- bâ-
takrîr inhâ etmekle güherçile-i mürettebenin nakli husûsunda hilâf-ı rızâ-yı aliyye 
harekete cesâret ederi olur ise beher-hâl te’dîbât-ı lâyıkaları icrâsına müsâra’at 
olunacağı iktizâ edenlerin gûş-i hûşlarına telkîn olunmak fermânım olmağın tenbîhi 
hâvî hâssaten işbu emr-i şerîf ısdâr ve … ile irsâl olunmuşdur, imdi vusûlünde sen ki 
vezîr-i müşârün ileyhsin barut husûsu umûr-ı Devlet-i Aliyye’nin akdemi ve evveli-
yet-i cihâdiyenin ehim ve elzemi olub bu emr-i mu’tenâya dikkat cümleye vâcibe-i 
zimmet olmağla ber-vech-i muharrer işbu sene-i mübârekeye mahsûben kazâhâ-i 
merkûmdan müretteb güherçileyi inzimâm-ı re’y ve ma’rifetin ve ma’rifet-i şer’ ve 
voyvoda-i mûmâ ileyh ma’rifetiyle sâbıkı üzere aşîret-i merkûme develerine tahmîl 
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ve esnâ-yı râhda muhâfaza olunarak ihrâcı ve Dersaadet’e nakl ve irsâl ve 
Baruthâne-i Âmire’ye teslîme mezîd-i ihtimâm ve dikkat ve fî-mâ-ba’d hilâf-ı emr 
ü rızâ-yı şâhâne harekete cesâret birle ta’tîl-i maslahat-ı mühimmeye mü’eddî 
hareket lâzım gelir ise derhâl te’dîbât-ı lâyıkaları icrâsına mübâderet olunacağı 
lâzım gelenlere tenbîh ve te’kîde bezl-i cell-i himmet eyleyesin ve sen ki voyvoda-i 
mûmâ ileyhsin ber-vech-i muharrer kazâhâ-i mezkûreden sene-i mezbûra mah-
sûben mübâya’ası fermân olan güherçilenin vakt ü zamânıyla Baruthâne-i Âmireme 
nakl ve teslîmi matlûb-ı hümâyûn olmağla ber-vech-i muharrer güherçile-i merkû-
mun nakline muktezî develeri vezîr-i müşârün ileyhin inzimâm-ı re’y ve ma’rifeti 
ve ma’rifet-i şer’ ve ma’rifetinle hâzır ve âmâde ve pey-der-pey tahmîl ve irsâli 
husûsuna mezîd-i ihtimâm ve gayret ve ta’tîl-i maslahatı mûcib hâlâtdan tehâşî 
ve mücânebet eyleyesin ve sen ki kadı-i mûmâ ileyhsin sen dahi mûcib-i emr-i 
şerîfimle amel ve hareket eyleysin deyü fî 4 R [Rebiülahir] sene 1218 [24 Temmuz 
1803] târihinde Karaman Vâlîsi Vezîr Seyyid Abdurrahman Paşa’ya ve Karapınar 
Kadısına ve silahşorân-ı hâssadan Esbkeşân Voyvodası Halimzâde Ahmed -zîde 
mecduhû-ya hitâben emr-i şerîf verildiği mukayyeddir, fermân devletlü inâyetlü 
sultânım hazretlerinindir.
Fî 9 Z [Zilhicce] sene 1218 [21 Mart 1804]

Takrîre nazaran muktezâsı Başmuhâsebe’den,
Konya ve Karapınar ve Eskiil ve Aksaray kazâlarından müretteb güherçileleri 
Hotamışlar Aşîreti beher Rumî kantarının ücret-i nakliye-i maktû’ası olan on beş 
kuruşa Karamürsel İskelesi’ne nakl ve îsâl edegelmişler ise dahi bu senelerde 
tertîbât ziyâde i’mâl olunmuş olduğundan deve husûsunda mübâya’acılar 
muztarib olmalarıyla kazâhâ-i mezkûrların havâlîlerinde sâkin Acem Aşîreti’nden 
yüz elli ve Ekecik Kürdü Aşîreti’nden yüz elli cem’an üç yüz kantar güherçileye vâfî 
ücret-i maktû’a-i mezkûresiyle nakl eylemek üzere deve ihrâc ve güherçile-i 
mevcûdeyi Hotamışlar Aşîreti’yle ma’an nakl eylemek üzere emr-i şerîf sudûru inhâ 
olunduğu Baruthâneler Nâzırı efendi-i mûmâ ileyhin işbu takrîrleri mefhûmundan 
müstefâd olmağla bu sûretde inhâ olunduğu vechile aşâyir-i mezkûreden ol 
mikdâr güherçilenin nakline vâfî develer ihrâc ve Hotamışlar Aşîreti’yle ma’an 
sâbıkı mûcebince Karamürsel İskelesi’ne nakl eylemek üzere emr-i şerîf i’tâsı 
iktizâ eder, fermân devletlü inâyetlü sultânım hazretlerinindir.
Fî 19 Z [Zilhicce] sene 1218 [31 Mart 1804]

Emri tahrîr ola.



Deve Kervanı (19. Yüzyıl)

Baruthane Önünde Dinlenen Deve Kervanı (19. Yüzyıl)

Baruthane (19. Yüzyıl)



100

BOA, HAT, 1362 / 53728



101

BOA, HAT, 1362 / 53728
Gelirleri Haremeyn-i Şerifeyn [Mekke ve Medine] 
Vakfı’na tahsis edilmiş olan Karapınar mukataası 

gelirleri konusunda yeni bir emir yazıldığı ve 
Padişah IV. Mustafa tarafından onaylandığı 

hakkında, hatt-ı hümayun.
1808

BOA, HAT, 1362 / 53728
An Imperial Decree which served to indicate that 
a new edict had been issued about the revenues 
of Karapınar Mukataası (Farming out of public 
revenue) whose revenues were allocated to the 
Haremeyn-i Şerifeyn [Mecca and Medina] Pious 

Foundation, and  was also approved by  
Sultan Mustafa IV. 

1808

[Sadeleştirme]

[Defterdar’dan Padişah katına],
Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, velinimetim efendim padişahım,
Tahta yeni çıkmanız nedeniyle, Haremeyn-i Şerifeyn [Mekke ve Medine] Vakfı’ndan 
olan ve merhum padişah Sultan Selim Han [II. Selim] tarafından vakfedilen 
Karapınar mukataası gelirlerinin serbestiyeti konusunda yeni bir emir yazılması ge-
rekmektedir. Üstünde önceki padişahın [III. Selim] yazısı bulunan eski emirle birlikte 
takdim edilmiş olan yeni emrin üzerine “mucebince amel oluna” şeklinde yazmanız 
beklenmektedir. Emir ve ferman şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, velinimetim 
efendim padişahım hazretlerinindir.

[Padişahtan],
Yazıldı.
[1808]

[Transkripsiyon]

[Defterdar’dan Padişah katına],
Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-i ni’metim efendim pâdişâhım,
Haremeyn-i Şerîfeyn Evkâfı’ndan merhûm ve mağfûrün leh Sultan Selim Han [II. 
Selim] -tâbe serâhu- evkâfı olan Karapınar mukâta’asının serbestiyetini hâvî bâlâsı 
hatt-ı hümâyûn ile mu’anven bir kıt’a emr-i âlî cülûs-ı hümâyûnları takrîbiyle tecdîd 
olunub atîkiyle berâber ma’rûz-ı huzûr-ı tâcidârîleri kılınmağla atîki misillü bâlâsı 
“mûcebince amel oluna” deyü hatt-ı şerîf-i şevket-redîf-i mülûkâneleriyle tevşîh ve 
tezyîn buyurulur ise emr ü fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-i 
ni’metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.

[Padişahtan],
Hat çekildi.
[Fî 1222 (1808)]
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BOA, C.ML, 412 / 16838
Padişah II. Mahmud’un halası Hatice Sultan’a 

tahsis edilmiş olan Karapınar ve Hotamışlı 
gelirlerinin toplanması işinde, Karaman [Konya] 

Eyaleti Valisi Hacı Ali Paşa’nın 
görevlendirildiğini gösteren belge.

1812

BOA, C.ML, 412 / 16838
An official note serving to indicate that Hacı 
Ali Pasha who was the Governor of Karaman 

(Konya) Province had been charged with the duty 
of collecting the revenues  to be acquired from 

the towns of Karapınar and Hotamışlı, and 
allocated to  Hatice Sultan who was 

the aunt of Sultan Mahmud II. 
1812

[Sadeleştirme]

Vekili olduğum [II. Mahmud’un halası] Hatice Sultan [ö. 1821] hazretlerinin 
uhdelerinde olan Karapınar ve Hotamışlı mukataası gelirlerinin toplanması işi, işbu 
1812 yılına mahsuben Ereğli ileri gelenlerinden Hasan Ağa’ya verilmişti. 
Ancak daha sonra 1812 yılı iltizam işiyle Karaman [Konya] Eyaleti Valisi Hacı Ali 
Paşa görevlendirilmiştir. Vali hazretleri de bu işi kabul etmiş ve iltizam bedelini 
gönde-rerek bir borç senedi düzenlemiştir. İşbu belge de vali hazretlerinin işi 
yürütebilmesi için düzenlenmiş ve kendisine verilmiştir. Adı geçen mukataanın 
1812 yılına ait işlerini görmek ve öşür ile diğer vergilerini tahsil etmek üzere 
kendisi tek yetkilidir. Dışarıdan müdahale olunmasın.
[imza] Seyyid Abdurrahim Efendi Baruthâne-i Âmire Nazırı

[Transkripsiyon]

Bâ’is-i tahrîr-i hurûf oldur ki,
Kethüdâları vekîli olduğum devletlü ismetlü veliyyetü’n-ni’am Hadice Sultan 
aliyyetü’ş-şân efendimiz hazretlerinin ber-vech-i mâlikâne uhde-i seniyyelerinde 
olan Haremeynü’ş-Şerîfeyn mukâta’âtından Konya Sancağı’nda vâki’ Karapınar 
ma’a rüsûmât-ı ve’t-tevliye ve Hotamışlu ve tevâbi’i mukâta’ası işbu iki yüz yirmi 
yedi senesine [h. 1227 / m. 1812] mahsûben Ereğli a’yânı Hasan Ağa’ya ilzâm 
olunmuş iken mukâta’a-i mezbûr hesbe’l-iktizâ uhdesinden fek olunub sene-
i merkûme [1812] Martı ibtidâsından Şubatı gâyesine varınca bir sene-i kâmile 
zabt ü rabt eylemek üzere hâlâ vâlî-i vâlâ-şân-ı Eyâlet-i Karaman devletlü inâyetlü 
El-Hâc Ali Paşa efendimiz hazretlerinin taraf-ı âlîlerine ma’lûmü’l-mikdâr bedel-
i iltizâm ile tefvîz ve ilzâm olunmağla müşârün ileyh hazretleri dahi tefevvüz ve 
kabûl birle bedel-i iltizâmı olan mebâliği taraf-ı hazret-i müşârün ileyhâya irsâl 
ve te’diye eylemek ve mahallinde verilecek vezâ’ifi dahi ashâbına i’tâ ve teslîm 
eylemek üzere bir kıt’a deyn temessükü i’tâ buyurduklarından ber-vech-i muhar-
rer zabt buyurmaları için işbu temessük tahrîr ve imlâ ve taraf-ı müşîrânelerine i’tâ 
olundu, gerekdir ki mukâta’a-i mezbûreyi sene-i merkûmeye [1812] mahsûben 
zabt ü rabtına ve vâki’ olan a’şâr-ı şer’iye ve rüsûmât-ı âdiyesin kânûn-ı kadîm 
ve olageldiği minvâl üzere ahz ü kabz ve cem’ ü tahsîline himmet buyurub taraf-ı 
âherden vechen mine’l-vücûh dahl ü ta’arruz olunmaya.
[imza] Es-Seyyid Abdurrahim Efendi Nâzır-ı Baruthâne-i Âmire
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BOA, C.EV, 393 / 19935 – 2
Sultaniye-i Karapınar ve çevresinde yaşanan 

sıkıntılar hakkında, kasaba ileri gelenleri 
tarafından kaleme alınan dilekçe.

24 Aralık 1813

BOA, C.EV, 393 / 19935 – 2
A petition drafted by the notables of Sultaniye-i 
Karapınar Town, and dealt with the distresses 

prevailed in and around this town. 
24 December1813

[Sadeleştirme]

Sultaniye-i Karapınar kasabasında yaşayan alimler, salihler, imamlar, hatipler, seyyidler 
ve bilcümle ahalinin arzuhalidir, Sultan Selim Han [II. Selim] hazretlerinin bina ve ihya 
buyurdukları cami-i şerif ve imarete bağlı olan köylerden Emirgazi, Arısama [Belkaya, 
Ereğli], Kutuviran [Kutören, Ereğli] ve diğer yerlerden bir çok haneler vatanlarını terk ederek 
Bozok [Yozgat], Niğde ve Aksaray taraflarına gitmişlerdir. Bu yüzden vakıf gelirleri azalmış 
ve işleri bozulmuştur. Ayrıca diğer bir önemli husus olan menzilimiz de perişan olmuştur. 
Bu nedenle vergi bile toplanamaktadır. Diğer taraftan 3-5 yıldır yaşanan kuraklık da mah-
sülü düşürmüştür. Geçen yıl tek geçim kaynağımız olan koyunlarımız da helak olmuştur. 
Kalanlarımız da buradan ayrılmayı düşünmektedir. Bu nedenle buradan ayrılanların yeniden 
dönmeleri için bir emir çıkarılmasını niyaz ediyoruz. Şevketli padişahımızın ömrünün ve 
saltanatının devamı için duacıyız. Baki emir ve ferman efendimizindir.
24 Aralık 1813 
[mühürler] [Sultaniye-i Karapınar Kasabası ileri gelenlerine ait 19 mühür ve 15 adet parmak 
damgası]

[Transkripsiyon]

Atebe-i aliyye-i adâlet-unvân ve südde-i seniyye-i sa’âdet-lâ-zâlet-i saltanata ilâ-yevmi’l-
haşr ve’l-mîzân türâb-ı bâb-ı adâlet-âsafîlerilerine, Kasaba-i Sultaniye-i Karapınar’da 
sâkinûn ulemâ ve sulehâ ve e’imme ve hutabâ ve sâdât ve bi’l-cümle ahâlî bi-tarîki’l-mah-
zar arzuhâl-i âcizâneleridir, Sultan Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû- hazretlerinin binâ 
ve ihyâ buyurdukları câmi’-i şerîf ve imâret-i âmire olan kurâlardan Emirgazi ve Arısama 
[Belkaya, Ereğli] ve Kutuviran [Kutören, Ereğli] ve sâ’irlerden vâfir hâneler vatan-ı asliyeleri 
olan kurâlardan kalkub Bozok [Yozgat] toprağı ve Niğde ve Aksaray topraklarında tavat-
tun eylediklerinden vakf-ı şerîfe halel ve za’af târî olmağla umûr-ı mehâmdan menzilimiz 
perîşân ve sâ’ir bâ-emr-i âlî ile vârid olan tekâlîf tahsîl ve me’mûriyeti üzere edâsı mümkün 
olmayub ve bi-emri’llâhi te’âlâ üç beş seneden beri kıllet-i matar sebebiyle mezrû’âtlarımız 
ekall-i kalîl ve sene-i sâbıkda medâr-ı ma’âşımız olan ağnamlarımız helâk bâkî fukarâlar 
dahi külliyen perîşân her biri terk-i evtân edecekleri nümâyân olduğundan rahmen li’l-fu-
karâ ve sıyâneten li’l-vakfi’ş-şerîf kat’iyyü’l-ma’nâ bir emir sudûrunu istid’â ve istirhâmlarına 
mebnî perâkende olan evler ve hâneler için [mütemekkin] bulundukları mahallerden 
kaldırılub vatan-ı asliyelerine iskân ve tesâhüb edenleri men’ ü def’ bâbında ekîd emir 
sudûrunu niyâz ve zıllu’llâhi te’âlâ fi’l-âlem şevketlü pâdişâhımızın devâm-ı ömr ü devlet ve 
ber-ziyâd-ı saltanatları için du’âmız beyânıyla arzuhâle cesâret olundu, bâkî emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir. Tahrîren fi’l-yevmi’l-evvel min Muharremi’l-Harâm li-seneti 
tis’a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf [h. 1 Muharrem 1229 / m. 24 Aralık 1813]
[mühürler] [Sultaniye-i Karapınar Kasabası ileri gelenlerine ait 19 mühür ve 
15 adet parmak damgası]



106

BOA, C.DH, 83 / 4128 – 2



107

BOA, C.DH, 83 / 4128 – 2
Eşkıya baskısı neticesinde Yozgat, Kırşehir ve 

Aksaray taraflarına kaçan Sultaniye-i Karapınar’a 
bağlı Emirgazi, Arısıma [Belkaya, Ereğli] ve 

Kutuviran [Kutören, Ereğli] köyleri hakkında, 
Sadrazam Mehmed Emin Rauf Paşa’nın emri.

20 Temmuz 1816

BOA, C.DH, 83 / 4128 – 2
An edict issued by  Grand Vizier Mehmed Emin 

Rauf Pasha, and dealt with the Emirgazi, Arısıma 
[Belkaya, Ereğli] and Kutuviran [Kutören, Ereğli] 
villages which were attached to the Sultaniye-i 

Karapınar Town and whose inhabitants, 
as a result of oppression posed by the brigands, 

had fled to the districts of 
Yozgat, Kırşehir and Aksaray. 

20 July 1816

[Sadeleştirme]

[Defterdar’dan Sadaret’e (Başbakanlığa)],
Eskil Kazası ahalisi, mahallerindeki şerî meclise başvurarak, Karapınar mukataası 
köylerinden Emirgazi köyü ahalisinin çoğunun daha önceleri eşkıya saldırıları 
nedeniyle Yozgat civarında Kadılı ve Kırşehir Sancağı civarında Çardak ve Aksaray 
Sancağı’nda Sultanhanı ve diğer yerlere dağılarak, perişan bir halde olduklarını 
bildirdiler. Geriye kalan ahalinin vergilerini ödeyecek durumları olmadığından 
mağdur oldukları, dağılmış olan halkın yeniden iskânları için daha önce yayınlanan 
emir gereğince, adı geçen vilayetlerin mutasarrıflarına tekrar emir yayınlanmasını 
dilediklerini, Eskil kadısı ilamında belirtmekle, yayınlanmış olan yüce fermanları 
gereğince kayıtlara müracaat ve gereği sorulduğunda; merhum Sultan Selim Han 
[II. Selim] hazretlerinin cami-i şerif ve imaret evkafından ve Haremeynü’ş-Şerîfeyn 
(Mekke ve Medine)  mukataalarından olup, mütevellisi olan Hatice Sultan’ın uh-
desinde olan Sultaniye kasabası Karapınar mukataası köylerinden Emirgazi, Arısıma 
[Belkaya, Ereğli] ve Kutuviran [Kutören, Ereğli] ve diğer köylerin halkı bazı sebep-
lerden Bozok, Kırşehir, Niğde ve Aksaray taraflarına firar etiklerinden, gelen emir-
ler doğrultusunda vergileri ve diğer masrafları geri kalan halka dağıtarak tahsil 
edilmesi halkın perişanlığına neden olduğundan bahisle, o çeşitli yerlere firar eden 
vakfın reayası bulundukları yerlerden alınarak eski köylerine tekrar iskân ettirilme-
si için bir emir yayınlanması daha önce istenildiği gibi, derbent ve evkaf köyleri 
reayası iskânında sene ve zaman itibar olunmaz ve bunlardan başka zeamet, tımar 
ve has köylerinin deftere kayıtlı halklardan raiyyet oğullarından iken kalkıp başka 
yerlerde iskân olanlar oldukları yerlerde avarız hanesine kayıt olup, yerleşeli on yıl 
geçmiş, derbent ve evkaf köyleri reayaları dahi avarız hanesine kayıt olunmuş ise o 
çeşit reaya yerlerinden alınmasın, oldukları yerlerde üzerlerine ödenmesi gereken 
vergileri, kanun ve defter gereğince asıl reaya kayıtlı oldukları köylerden zabıta ve 
güç kullanılarak iskân şartları gereğince kaldırılıp eski köylerine nakil ve iskân et-
tirilmek üzere 13-22 Mart 1814 tarihinde adı geçen vilayet mutasarrıflarına emr-i 
şerif verilmiş olduğu yazıdan anlaşılmaktadır. Emr-i şerif, iskân şartları gereğince 
yayınlanmış emirlerden olduğuna göre, şartlar gereğince tekidi ihtiva eden emr-i 
şerif verilmesi hususu vakfiyelerden derkenar olunmuştur. 
Bu surette derkenar olunduğuna göre tekidi havi adı geçenlere hitaben emr-i şerif 
yayınlanması hakkında ferman devletli Sultanım’ındır.  

[Sadrazam’dan],
Defterdar Efendi raporunuz gereğince emr-i şerif yayınlattırınız diye buyruldu.
20 Temmuz 1816
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[Transkripsiyon]

[Defterdar’dan Sadaret’e],
Eskiil Kazâsı ahâlîsi mahallinde meclis-i şer’a varub cevâblarında kazâ-i mezbûra 
tâbi’ Haremeyn-i Şerîfeyn Evkâfı’ndan kasaba-i Sultaniye-i Karapınar mukâta’ası 
kurâsından Emirgazi karyesi ahâlîsinin ekserî bundan akdem levendât ve delîlân 
eşkıyâsının istîlâsı hasebiyle Yozgat civârında Kadılı ve Kırşehri Sancağı civârında 
Çardak nâm mahalle ve Aksaray Sancağı’nda Sultanhanı ve gayrihi mahallere 
müteferrik ve perîşân olmaları takrîbiyle bakiyye kalan ahâlîsi vâride olan tekâlîfin 
te’diyesine tâb-âver-i tahammül olamadıklarından mağdûriyetlerini mûcib olacağı 
beyânıyla o makûle perâkende olan ahâlînin iskânları için mukaddem ısdâr olunan 
emr-i şerîf mûcebince elviye-i mezkûre mutasarrıfları hazerâtına hitâben mübâşirli 
olarak tekrâr bir kıt’a emr-i şerîf ısdârı niyâzında olduklarını Eskiil Kazâsı kadısı 
bir kıt’a i’lâmında tahrîr ve inhâ etmekle sâdır olan fermân-ı âlîleri mûcebince 
kuyûda mürâca’at ve muktezâsı su’âl olundukda merhûm ve mağfûrün leh Sultan 
Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû- hazretlerinin câmi’-i şerîf ve imâret-i âmire-
leri evkâfından ve Haremeynü’ş-Şerîfeyn mukâta’âtından olub tevliyetiyle ma’an 
devletlü ismetlü Hadice Sultan-ı aliyyetü’ş-şân hazretlerinin ber-vech-i mâlikâne 
uhde-i seniyyelerinde olan kasaba-i Sultaniye-i Karapınar mukâta’ası kurâsından 
Emirgazi ve Arısıma ve Kutuviran ve sâ’ir kurâ re’âyâları ba’zı esbâba mebnî Bozok 
ve Kırşehri ve Niğde ve Aksaray câniblerine firâr eylediklerinden bâ-evâmir-i aliyye 
vâride olan tekâlîf ve masârıf-ı sâ’ire bakiyye kalan re’âyâya tevzî’ ve tahsîl 
olunmak hasebiyle perîşânlıklarını mûcib olduğundan bahisle o makûle mahall-i 
âhere firâr eden vakf-ı şerîf re’âyâları bulundukları mahallerden kaldırılub kadîm 
karyelerine iskân etdirilmesi bâbında bir kıt’a emr-i âlî ısdârı mukaddemâ lede’l-
istid’â derbend ve evkâf karyeleri re’âyâsı iskânında sene ve zaman i’tibâr olunmaz 
ve bunlardan mâ-adâ ze’âmet ve timar ve havâs karyelerinin deftere mukayyed 
ra’iyyet oğullarından iken kalkub varub âher yerlerde sâkin olanlar oldukları yer-
lerde avârız hânesine kayd olunub sâkin olalı on sene geçmiş ve derbend ve 
evkâf karyeleri re’âyâları dahi avârız hânesine kayd olunmuş ise o makûle re’âyâ 
kaldırılmayub oldukları yerlerde üzerlerine edâsı lâzım gelen resm-i ra’iyyetleri 
kânûn ve defter mûcebince asıl ra’iyyet kayd oldukları karyeleri zâbitine alıverilmek 
iskân şurûtundan olduğuna binâ’en ber-mûceb-i şurût zâbiti ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’le 
kaldırılub kadîmî karyelerine nakl ve iskân etdirilmek üzere iki yüz yirmi dokuz 
senesi evâhir-i Rebiülevveli’nde [h. 21-30 Rebiülevvel 1229 / m. 13-22 Mart 1814] 
elviye-i mezkûre mutasarrıflarına ve sâ’ire hitâben emr-i şerîf verilmiş olduğu 
derkenârdan müstebân olmağla emr-i şerîf-i mezkûr iskân şurûtu mûcebince ısdâr 
olunmuş evâmirden olduğuna binâ’en ber-mûceb-i şurût derkenârı mûcebince 
te’kîdi hâvî emr-i şerîf i’tâsı husûsu Mevkûfât’dan derkenâr olunmuşdur, bu sûretde 
derkenâr olunduğu vechile te’kîdi hâvî müşârün ileyhime hitâben mübâşirli emr-i 
şerîf ısdârı menût-ı re’y-i âlîleri idiği ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda emr ü fermân 
devletlü sa’âdetlü sultanım hazretlerinindir.

[Sadrazam’dan],
İzzetlü Defterdâr efendi takrîriniz mûcebince emr-i şerîf ısdâr etdirdesiz deyü 
buyuruldu.
Fî 24 Ş [Şaban] sene [1]231 [20 Temmuz 1816]



Bir Grup Eşkıya (19. Yüzyıl) 

Eşkıya Zulmünden Kaçan Halk (19. Yüzyıl) 
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BOA, HAT, 629 / 31077.A
Karapınar menzilinin kapalı olmasından dolayı 

çektikleri sıkıntılar hakkında, Konya ileri 
gelenlerinin kaleme aldıkları dilekçe.

1818

BOA, HAT, 629 / 31077.A
A petition drafted by the notables of Konya City 

and dealt with the distresses prevailed due to the 
closed halting place of Karapınar. 

1818

[Transkripsiyon]

Konya ahâlîsinin arz ve mahzarıdır,
Atebe-i aliyye-i adâlet-unvân ve südde-i seniyye-i sa’âdet-nişân gubârâ-kesîr-i 
merhamet-i vâlâ-şânına medîne-i Konya’da sâkinûn bi’l-cümle ulemâ ve sulehâ 
ve a’yân ve eşrâf ve meşâyih-i kirâm ve sâdât-ı zevi’l-ihtirâm ve e’imme ve hutabâ 
dâ’îleri bi’l-umûm fukarâ ve zu’afâ ve berâyâ ve re’âyâ kullarının alâ-tarîki’l-mah-
zar arzuhâl [ve] istirhâm-ı perîşân-makâlleridir ki,
Beldemizin menzilhânesi bu âna kadar umûr-ı mühimme-i lâzıme ile Derialiyye-i 
ebedü’l-karârdan mürûr ve ubûr eden hademe-i Devlet-i Aliyye’nin bir ân meks 
ü ikâmet olunmaksızın der-akab menzil bârgîri tedârik ve mahall-i me’mûrlarına 
îsâli umûrunda bir vechile ta’allül ve muhâlefet olunmadığı zâhir ve nümâyân iken 
Karapınar ile Eskiil kazâsının menzilhânesi eyyâm-ı vâfireden beri külliyen mes-
dûd olduğu ecilden menzilhânemiz perîşân ve mevcûd olan bârgîr otuzar ellişer 
sâ’at bu’du olan Ereğli ve Ulukışla ba’zen Adana nâm mahâll-i ba’îdeye güzâr 
olunduğundan hayvânât tahammül ve tâkât edemeyüb ekseri telef ve mevcûdu dahi 
hîn-i avdetde derece-i helâka resîde ve bu vechile Karapınar ve Eskiil Kazâsı’nın 
menzil nizâmı husûsunda masârıfâtı bi’l-münâsefe rü’yet ve idâre olunmak bâbında 
bundan akdem bâlâsı mübârek hatt-ı hümâyûn-ı mehâbet-makrûn ile mu’anven 
fermân-ı celîlü’l-unvân şeref-yâfte-i sudûr buyurulduğundan mâ-adâ hâlâ Eyâlet-i 
Karaman’a sâye-endâz-ı vezîr-i mümtâz devletlü El-Hâc Mustafa Paşa -yesserallâhu 
bi’l-hayr mâ-yüridu ve mâ-yeşâ’- hazretlerine hitâben şeref-rîz-i sâdır olan emr-i 
âlîşân lede’l-vürûd ve ba’de’t-tescîl derhâl vezîr-i müşârün ileyh hazretleri emr-i 
âlî mantûku üzere bir kıt’a buyuruldu tastîr ve mübâşirân ba’s ve tesyîr ve kazâ-i 
mezbûrân ahâlîlerini huzûr-ı müşîrânelerine da’vet ve ma’rifet-i şer’le meyânelerini 
tevfîk ve râbıta-i haseneye bend murâd buyurduklarında tarafeyn adem-i itâ’at ve 
kemâl-i huşûnet izhârıyla imtinâ’ eylediklerinde tekrâr vezîr-i müşârün ileyh haz-
retleri kazâ-i mezbûrân ahâlîleri şâyed havf ve haşyete zâhib olmuşlardır deyü 
re’y-i emn ü emân-ı resûlullâh-unvân ve siyâkında bir kıt’a re’y buyuruldusu dahi 
irsâl buyurdukda yine ahâlî-i kazâ inâd ve mârrîn me’mûrîni kazâlarından tard ve 
ib’âd üzere hâl-i huşûnetlerini kendilerine mu’tâd eyledikleri bedîhî ve âşikâr ve bu 
hâl ile ile’l-ân menzilhâneleri mesdûd olduğu nümâyân olub bundan akdem yine 
ahvâl-i fukarâ der-i ma’delet-masîre bâ-arz ve i’lâm husûs-ı mezbûr taht-ı râbıtaya 
bend olmadıkca Konya menzili dahi perîşân olacağı ifâde olunduğuna mebnî bu 
def’a dahi zuhûr eden emr-i âlî ve Eskiil ahâlîsine Darbhâne-i Âmire tarafından 
bâ-buyuruldu bu def’a dahi te’dîbât-ı lâyıkanızdan sarf-ı enzâr ile nısfiyet üzere 
nizâm-ı kavîye rabt olmadığı sûretde te’dîbât-ı lâyıkalarına şürû’ olunacağı beyân 
buyurulduğuna mebnî bu def’a Eskiil Kazâsı’nın ahâlîleri tarafından her ne kadar 
nizâm-ı kavîye rabt için diğer tahrîrât ile da’vet olunub gelmemişler ise de nev’an 
mâ-mülâyemet îmâ ve ba’zı tahrîrât zuhûruna mebnî vezîr-i müşârün ileyh haz-
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retlerinin inzimâm-ı re’y ve ma’rifeti ve ma’rifet-i şer’ ve bi’l-cümle vücûh-ı belde 
ma’rifetleriyle beldemiz tarafından El-Hâc Ahmed kullarını Karapınar menzilhâne-
sine menzilci nasb ü ta’yîn ve altmış altı re’s bârgîr cem’ ü tedârik ve kıymetlerini 
dahi Eskiil ahâlîlerinden tahsîl olunmak üzere râbıta ve mahall-i âherden istidâne 
olunarak celb ü ahz ve bârgîr ashâblarına te’diye ve menzilci-i merkûm kullarına 
teslîmen Karapınar Kazâsı’na ba’s ve irsâl ve kazâ-i mezkûreye menzilci-i merkûm 
kulları yedinde mevcûd olan altmış altı re’s bârgîr ile vusûl ve vürûdu anda kazâ-i 
mezkûr ahâlîleri menzilci-i merkûmu bilâ-tevkîf taş ve deynek ile darb ederek tard 
ü teb’îd ve Karapınar menzilhânesinden ihrâc ve Anadolu’nun orta kolu nihâyetine 
varınca menzil nizâmına dâ’ir emr-i âlî ile vürûd eden tatarân-ı hazret-i sadraza-
mîden Abdülhamid ve vâlî-i müşârün ileyhin tatar ağası bendeleri kazâ-i mezbûrda 
bulunmuşlar olub ahâlî-i merkûme nush ü pend murâd eylediklerinde onları dahi 
darb ü tard ü teb’îd ve ke’l-evvel menzilhânelerini sedd ü bend ve irsâl eylediğimiz 
altmış altı bârgîrden üç re’sini dahi telef ve menzilci-i merkûmun menzilhânede 
olan eşyâ ve mefrûşâtını gasb ü gâret ve bu vechile nâ-hemvâre harekâta mütecâ-
sir oldukları ve bunların bu gûnâ vâki’ olan hâlât-ı nâ-sezâları beldemizin menzili 
çend seneden beri idâre olunageldiğinden başka fazla olarak yüz bin kuruşdan 
mütecâviz masârıf-ı zâ’idemiz menzil-i mezbûrun adem-i nizâmından neş’et ve 
âhirü’l-emr muhtell-i nizâm ve perîşân ve harâbına bâdî ve menzilhânemizin dahi 
sedd ü bendi husûsuna sebeb-i âdî ve fukarâ ve zu’afâ kullarının perâkende ve 
her hâlde perîşâniyet ve umûr-ı mühimmenin ta’tîline bâdî olduğu derkâr ve nü-
müvdâr olmağla hâl-i dîğergûn-i pür-melâl-i âcizânemize merhameten Karapınar 
Kazâsı ahâlîlerinden El-Hâc İbrahim ve Ak Ağa Hacı Mehmed ve El-Hâc Abdullah 
ve Müderris ve Samyeli ve Eskiil ahâlîlerinden muhtârları El-Hâc Molla ve Kara Hacı 
Ahmed ve Sarı Fakih ve Ervanoğlu Ahmed ve Ervan nâm kimesneler mahzâ ihtilâl 
ve îsâl-i fesâdâta meyyâl oldukları hasebiyle merkûmûnun te’dîbât-ı lâyıkaları icrâ 
buyurulmağa mevkûf ve husûs-ı merkûma nizâm ile ba’de’l-yevm menzilhâne-
lerini küşâdına emr ü irâde-i aliyye ta’alluk ve erzânî buyurulmak bâbında vezîr-i 
müşârün ileyh hazretlerine hitâben ekîdü’l-mazmûn bir kıt’a fermân-ı celîlü’ş-şân 
ısdâr buyurulmak ricâsıyla bi’l-cümle fukarâ ve zu’afâ kullarının niyâz ve istirhâm ve 
müstercâlarımıza müsâ’ade-i aliyye-i hazret-i zıllullâhi erzânî ve şâmil buyurulmak 
ricâ ve niyâzında olduklarımız vâki’u’l-hâl pâye-i serîr-i a’lâya bi-tarîki’l-mahzar 
arzuhâle ictisâr olundu, ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân lütf ü ihsân ve kerem-i 
bî-pâyân der-i ma’delet-unvânındır.
[mühürler] [Konya’nın eşraf, ayan, ulema ve diğer ileri gelenlerine ait 50 adet 
mühür]
[h.1233 / m. 1818]
 



Binbir Kilise Kalıntıları (1907)
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BOA, HAT, 1320 / 51507
Karapınar mukataası için yeni bir ferman 
hazırlanmasına izin verildiği hakkında, 

Padişah II. Mahmud’un emri.
7 Ekim 1820

BOA, HAT, 1320 / 51507
An edict issued by Sultan Mahmud II and served 
to indicate that a permission had been granted 

towards drafting an imperial mandate 
for the Karapınar Mukataası 

a farming out of public revenue. 
7 October 1820

[Sadeleştirme]

[Sadrazam’dan Padişah katına],
Hatice Sultan hazretlerinin uhdelerinde olan Karapınar mukataasının serbestiyetine 
dair ellerinde olan fermanın yenilenmesi gerekmektedir. Yeni fermanın üst kısmına 
el yazınızla not düşmeniz de uygun olacaktır. Bu nedenle önceki ferman bilgilerinize 
sunulmuştur. Emir ve ferman padişahım hazretlerinindir.

[Padişah’tan Sadrazam’a],
Benim vezirim,
Yeni fermanın üstüne el yazımla not düşülmüş ve tarafına gönderilmiştir. Bazı 
konuların müzakeresi için Çırağan Sarayı’na gelesin.
7 Ekim 1820

[Transkripsiyon]

[Sadrazam’dan Padişah katına],
Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-i ni’metim efendim pâdişâhım,
Devletlü ismetlü Hadice Sultan aliyyetü’ş-şân hazretlerinin ber-vech-i mâlikâne uh-
delerinde olan Karapınar mukâta’asının serbestiyetine dâ’ir bâlâsı hatt-ı hümâyûn-ı 
şâhâne ile müveşşah yedlerinde olan emr-i âlî-i hâk-i pâ-yı iksîr sâ-yı cenâb-ı 
hilâfet-penâhîlerinden bi’l-istîzân tecdîd etdirilüb bâlâsı hatt-ı şerîf-i mevhibet-redîf-
i mülûkâneleriyle tezyîn ve tenvîr buyurulmak için atîkiyle berâber ma’a-tezyîn ve 
tenvîr buyurulmak için atîkiyle berâber ma’rûz-ı huzûr-ı me’âlî-mevfûr-ı şâhâneleri 
kılındığı muhât-ı ilm-i âlîleri buyuruldukda emr ü fermân şevketlü kerâmetlü mehâ-
betlü kudretlü velî-i ni’metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.

[Padişah’tan Sadrazam’a],
Benim vezîrim,
Emr-i âlîşânımın bâlâsı hatt-ı hümâyûnumla tezyîn ve tarafına gönderilmişdir, ba’zı 
mevâddın müzâkeresi için tebdîlen Çırağan mâbeyn-i hümâyûnuma gelesin.
Fî 21 Zilhicce 1235 [7 Ekim 1820]
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BOA, HAT, 1351 / 52775
Karapınar kasabasında bulunan altın paraların 

Darphane’ye teslim edilmesi ve bunları 
bulanların serbest bırakılmaları hakkında, 

Padişah II. Mahmud’un emri.
7 Ekim 1820

BOA, HAT, 1351 / 52775
An edict issued by  Sultan Mahmud II, 

an dictated that the gold coins which were found 
in Karapınar Town, had to be delivered to the 
Royal Mint and those persons who have found 

these gold coins, had to be let free. 
7 October 1820

[Transkripsiyon]

[Sadrazam’dan Padişah katına],
Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-i ni’metim efendim pâdişâhım,
Karapınar sükkânından Kalenderoğlu Hacı Muhammed ve İlhanoğlu Ali ve Veli Halil nâm 
kimesneler kasaba-i mezbûrede defîne bulub beynlerinde sır ve ihfâ eylemiş olduklarını 
Karaman Vâlîsi sâbık Hüseyin Paşa kulları bundan akdem Bâb-ı Âlî’ye inhâ etmiş ve ol es-
nâda müşârün ileyhin infisâli vukû’una mebnî halefi hâlâ Karaman Vâlîsi Ebubekir Paşa 
kullarına merkûmlar ele getirilüb kemâliyle tahkîk ve tedkîk ve zâhire ihrâc olunması husûsu 
taraf-ı çâkerîden tahrîr ve iş’âr olunmuşidi, bu def’a müşârün ileyh kullarının cevâbı hâvî 
vârid olan kâ’imesinde der-akab merkûmları nezdine celb ve ihzâr birle mâdde-i merkûmeyi 
istifsâr eyledikde mahall-i mezbûrda Çıralı nâm arâzîde defîne bulduklarını ve defîne-i mez-
kûre yalnız yüz otuz beş aded Dakyanus altınından ibâret olduğunu ikrâr ve i’tiraf edüb her 
ne kadar ibrâm ve ikdâm olunmuş ise de takrîrlerinde ısrâr etmeleriyle sıdk ü kizbi ma’lûm 
olamadığından ve bu husûs bir müddetden beri derece-i vuzûha ermiş ve bir vechile hakîkatı 
zâhire ihrâc olunamamış olduğundan bahisle zikr olunan altınları Konya Nâ’ibi’nin bir kıt’a 
i’lâmıyla memhûren tatarına teslîmen ve merkûmûnu terfîkan Dersaadet’e irsâl eylediğini 
inhâ etmekle merkûmûn Tomruk’da habs olunarak keyfiyet bâ-buyuruldu darbhâne-i 
Âmireleri nâzırı efendi kullarına iş’âr ve zikr olunan altınlar ve evrâk-ı mezkûre tesyâr birle 
merkûmları celb ve istintâk ederek sûret-i hâli i’lâm eylemesi havâle olunmuş ve ol dahi 
merkûmûnu nezdine celb ve su’âl eyledikde takrîrleri mukaddemki ifâdelerine mutâbık olub 
bu mâddenin zuhûru sekiz mâhı tecâvüz etmiş ve ol vakitde dahi defîne-i mezkûre bu mik-
dâr olub ziyâde ve noksân olmadığını mahallinde müşâhede edenlerden mü’ezzin Süley-
man ve Halil ve İbrahim ve sâ’ir kesân voyvodalarına haber vermiş ve bunlar sâdıkü’l-kavl 
kimesneler olub hilâfına cür’et etmeyeceklerini beyân ve takrîr eylediklerinden ve zikr olunan 
altınlar atîk Dakyanus sikkesi olduğundan bahisle bu makûle mevâd taharrî götürür hâlâtdan 
olduğuna binâ’en merkûmlar bu tarafa irsâl olunmuş ve kendilerinin hâl ve kâl ve ifâdelerine 
nazaran ihtiyâr-ı ketm ve ihfâya ictisâr eden makûleden olmadıkları zâhir hâlden münfehim 
olmuş ise de tekrâr mahallinden tahkîk birle iktizâsının icrâsı menût-ı irâde-i seniyye idiğini 
i’lâm etmekle zikr olunan evrâk ile altınlar cümleten manzûr-ı me’âlî-mevfûr-ı şehriyârîleri 
buyurulmak için ma’rûz-ı huzûr-ı lâmi’u’n-nûr-ı tâcidârîleri kılındı, nâzır-ı mûmâ ileyhin 
sûret-i inhâsına nazaran merkûmlar bundan böyle Haleb’de tevkîfleri beyhûde olacağından 
sebîlleri tahliye olunarak sûret-i hâl vâlî-i müşârün ileyh kullarına taraf-ı çâkerîden tahrîr 
ve bundan böyle bu husûsu ol tarafda taharrî birle vâki’ olacak tahkîkâtını bu tarafa inhâ 
eylemesi işâret ve tezbîr olunması ve zikr olunan altınlar meşmûl-i lihâza-i me’âlî-ifâza-i 
cihânbânîleri buyuruldukdan sonra Darbhâne-i Âmirelerine gönderilmesi muvâfık-ı irâde-i 
seniyye-i mülûkâneleri buyurulur ise emr ü fermân şevketlü kerâmetlü 
mehâbetlü kudretlü velî-i ni’metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.

[Padişah’tan Sadrazam’a],
Benim vezîrim,
Takrîrin ve evrâk-ı sâ’ire me’âlleri ma’lûm-ı hümâyûnum olmuşdur, 
altınlar Darbhâne’ye teslîm olunub merkûmların sebîlleri tahliye oluna ve bundan sonra 
tahkîkâtını ifâde eylemesi Karaman Vâlîsi müşârün ileyh tarafından tahrîr oluna.
Fî 29 Zilhicce 1235 [7 Ekim 1820]
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BOA, C.NF, 15 / 704 – 4
Masrafları artan Karapınar menzili için 

çevre kazalardan tahsili düşünülen 
miktarları gösteren liste.

26 Haziran 1821

BOA, C.NF, 15 / 704 – 4
A list which serves to indicate the amounts of 

money supposed to be collected from 
the neighbour towns in regard with the 

Karapınar Halting Place whose expenditures 
had already recorded an increase. 

26 June 1821

[Sadeleştirme]

Karapınar menziline diğer kazalardan gönderilmesi kararlaştırılan ödenekler.
 
Konya, önceden olduğu gibi, 2.000 kuruş
Ereğli, önceden olduğu gibi 500 kuruş
Larende [Karaman], zamlı olarak 10.000 kuruş
Gaferyad [Kazımkarabekir, Karaman], zamlı olarak 5.000 kuruş
Aladağ [Bademli, Hadim, Konya], zamlı olarak 5.000 kuruş
Divle [Üçharman, Ayrancı, Karaman], zamlı olarak 5.000 kuruş
Bor [Bor, Niğde], zamlı olarak 10.000 kuruş
İnsuyu [İnsuyu, Cihanbeyli, Konya], zamlı olarak 1.000 kuruş
Çamardı [Çamardı, Niğde], zamlı olarak 2.500 kuruş
Belviran [Belören, Bozkır, Konya], zamlı olarak 5.000 kuruş

Toplam 46.000 kuruş

Yukarıda gösterildiği üzere yıllık kırk altı bin kuruş, adı geçen kazalardan gönderildiği 
takdirde menzilin diğer masrafları da eskiden olduğu gibi Eskil ve Karapınar tarafından 
dönüşümlü olarak karşılanabilir. Böylece yükün paylaştırılması sayesinde menzilin faali-
yeti mümkün olabilir. Bu konuda verilecek emirler aynen yerine getirilecektir.
26 Haziran 1821

[Transkripsiyon]

Karapınar menzilhânesine sâ’ir kazâlardan alâ-tarîki’t-ta’dîl tertîb olunan imdâdiyenin 
defteridir,

Konya, ber-vech-i sâbık, 2.000 kuruş
Ereğli, ber-vech-i sâbık 500 kuruş
Larende, ma’a-zam 10.000 kuruş
Gaferyad, ma’a-zam 5.000 kuruş
Aladağ, ma’a-zam 5.000 kuruş
Divle, ma’a-zam 5.000 kuruş
Kazâ-i Bor, ma’a-zam 10.000 kuruş
İnsuyu, ma’a-zam 1.000 kuruş
Çamardı, ma’a-zam 2.500 kuruş
Belviran, ma’a-zam 5.000 kuruş

Cem’-i yekûn 46.000 kuruş

Ber-vech-i bâlâ senevî kırk altı bin kuruş kazâhâ-i mezkûreden i’âne buyurulduğu 
sûretde masârıfât-ı menzilin mâ-adâsı dahi yine ke’l-evvel Eskiil ve Karapınar tarafından 
bi’l-münâsafa te’diye olunarak oldukça hıffet kesbiyle idâre-i menzil mümkin olacağı 
ma’lûm-ı sâmîleri buyuruldukda ne vechile muvâfık-ı irâde-i seniyye ise himmetleri 
havâle-i re’y-i sâmîleridir.
Fî 25 N [Ramazan] sene [12]36 [26 Haziran 1821]
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BOA, C.AS, 1026 / 45014 – 1
Güherçile nakliyesiyle görevli olan Sugur 

Derbend [Hotamış] köyü halkının bazı talepleri ve 
bu konuda Sadrazam Hacı Salih Paşa’nın emri.

28 Aralık 1821

BOA, C.AS, 1026 / 45014 – 1
Some demands posed by the Sugur Derbend 
[Hotamış] villagers who were charged with 

the duty of transporting saltpeter, and 
also an edict issued by  Grand Vizier 

Hacı Salih Pasha in this regard. 
28 December 1821

[Sadeleştirme]

[Sadaret’e],
Bu kulları Konya Sancağı’nda Karapınar Kazası’na bağlı Sugur Derbend [Hotamış] adlı 
köy halkındandır. Bizler padişah fermanı gereği, 5 ayrı kazadan tedarik edilen güherçileyi 
180 vukiyyesini [yaklaşık 230 kg] 27,5 kuruş kira bedeli ile Karamürsel İskelesi’ne nakl 
etmek işiyle meşgulüz. Ancak bu senelerde masrafımız çok artmıştır. Üzerimizin urbasıyla 
develerimizin çuval ve yemlerini kendimiz karşılıyoruz. Bundan başka kazancımızı, Molla 
Ahmed adlı bir kişi şunu bunu bahane ederek elimizden almakta ve bizleri perişan ve 
perakende etmektedir. Bu fukara kullarınızın kiralarına bir miktar zam yaparak kerem 
ve ihsan buyurmanızı, ayrıca önceki Deve Ağası Hacı Mehmed Ağa’yı yeniden deve 
ağası olarak atamanızı niyaz ediyoruz. Taleplerimiz uygun görülürse bu fukaraların hayır 
dualarına mazhar olursunuz. Emir ve ferman, devletli, inayetli atıfetli ve merhametli 
efendimiz sultanımız hazretlerinindir.
[imzalar]
Hacı Halim, Kara İbişoğlu Hüseyin, Abdurrahman, Mustafa, Hacı Osman, Ali Bey, 
Muallimoğlu İbrahim, Kara Memiş, Köse Hacı Ali, Hacı Mahmud, Receb oğlu Hüseyin 

[Sadrazam’dan],
Defterdar görsün ve gereğini yapsın. 28 Aralık 1821

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Devletlü inâyetlü atûfetlü merhametlü efendim sultânım hazretleri devlet ve ikbâl ile sağ 
olsun, Arzuhâl-i kulları budur ki, bu kulları Konya Sancağı’nda ve Karapınar Kazâsı’na 
tâbi’ Sugur Derbend [Hotamış] nâm karyesinin ahâlîleri olub beş aded kazâların gü-
herçilesini yüz seksen vukiyyesi yirmi yedi buçuk kuruş kirâ ile bâ-emr-i âlî Karamürsel 
İskelesi’ne nakl edegelmişsek de bu senelerde masârıfımız her vechile küllî olmağla 
vilâyetden gider iken üzerimizin urbasını ve develerimizin çuvallarını fürûht edüb yollarda 
develerimizin boğazına masârıf ederek gitdiğimizden başka zikr olunan kirâmızı vilâ-
yetde Monla Ahmed nâm kimesne şunu bunu bahâne edüb fukarâ kullarının yedlerinden 
kirâlarını ahz ve fukarâ kullarınız perîşân [ve] perâkende olub gadr-ı küllî olduğu ma’lûm-ı 
devletleri buyuruldukda fukarâ kullarınızın kirâlarına bir mikdâr zamm-ı zamîme ile kerem 
ü ihsân ve sâbık Deve Ağası Hacı Mehmed Ağa kulunuzu gene deve ağası nasb buyurulub 
her vechile fukarâ-yı bî-kes du’â-i hayriyesine mazhar olunmanız niyâzı bâbında arzuhâle 
ictisâr kılındı, bâkî emr ü fermân ve lütf [ü] ihsân devletlü inâyetlü atûfetlü merhametlü 
efendim sultânım hazretlerinindir.
[imzalar]
Bende Hacı Halim kulları, Bende Kara İbişoğlu Hüseyin kulları, Bende Abdurrahman 
kulları, Bende karındaşı oğlu Mustafa, Bende Hacı Osman kulları, Bende Ali Bey kulları, 
Bende Muallimoğlu İbrahim, Bende Kara Memiş kulları, Bende Köse Hacı Ali kulları
Bende Hacı Mahmud kulları, Bende Receb oğlu Hüseyin kulları

[Sadrazam’dan],
İzzetlü defterdâr efendi göresiz deyü buyuruldu.
Fî 3 R [Rebiülahir] sene [12]37 [28 Aralık 1821]
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BOA, HAT, 623 / 30799
Karapınar menzilinin uygun bir şekilde faaliyetine 

devam etmesi gerektiği hakkında, 
Padişah II. Mahmud’un emri.

1823

BOA, HAT, 623 / 30799
An edict issued by Sultan Mahmud II and dictated 
that the operation of Karapınar halting place had 

to be continued in an appropriate manner. 
1823

[Transkripsiyon]

[Sadrazam’dan Padişah katına],
Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-i ni’metim efendim pâdişâhım,
Karaman Vâlîsi Mustafa Paşa kullarının bu def’a vârid olan tahrîrâtı ve Konya’da 
Çelebi Efendi dâ’îlerinin arîzasıyla Konya Kadısı ve ahâlîsinin i’lâm ve mahzarları 
me’âllerinde Karapınar Kazâsı’nda vâki’ menzilhânenin bir buçuk seneden beri 
mesdûdiyeti cihetiyle bu keyfiyet Konya menzilhânesinin dahi külliyen perîşânî ve 
ihtilâline bâdî olduğundan menzil-i mezkûr Karapınar ile Eskiil kazâları tarafından 
münâsafeten idâre olunmak üzere nizâma rabt olunarak ol vechile küşâd ve tan-
zîmi için mukaddemâ bâlâsı hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı şâhâne ile müveşşah 
sudûr eden fermân-ı âlîyi te’kîden bundan akdemce müşârün ileyhe hitâben ısdâr ve 
irsâl olunan emr-i şerîfin vusûlünde müşârün ileyh husûs-ı mezkûru bi’l-müvâcehe 
taht-ı râbıtaya tevsîk ümniyesiyle kazâeyn-i mezkûreynin söz sâhiblerini bâ-bu-
yuruldu Konya’ya celb murâd etmiş ve evvel emirde vâki’ olan tereddüdlerini havf ve 
haşyete atf ile mu’ahharan dahi her birine mü’ekked vâlî buyurulduları göndermiş 
ise de adem-i itâ’at sûretiyle Konya’ya gelmemiş olduklarından başka müşârün ileyh 
tarafından işgüzâr ve sadâkatkâr adam zannıyla Karapınar’a ve Bor’a nasb etdirilmiş 
olan Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından Edirne Bostancıbaşısı esbak Tahir Ağa dahi 
kazâ-i mezkûr muhtârânından çend nefer mefsedet-pîşeye mümâşât ve teba’iyet 
ile müşârün ileyhin buyuruldu ve tahrîrâtına a’zâr-ı vâhiyeyi hâvî cevâblar tahrîr ve 
ez-cümle Eskiil hissesi nizâm bulmadıkca Karapınarlıyı iskât mümkün olamayacağını 
tastîr eylemiş ve müşârün ileyh dahi Konya’da cümle ma’rifetiyle Eskiil hissesi olmak 
üzere elli altmış re’s bârgîr mübâya’a ve Konya ahâlîsinden birisini menzilci ta’yîn 
birle Karapınar’a irsâl etmiş ve menzil-i mezkûr masârıfının nısfı olarak Karapınar 
Kazâsı’na â’id olan yirmi sekiz bin beş yüz kuruş menzilci-i merkûma verilüb hitâm-ı 
müddetine kadar iştirâken idâre etdirilmek ve yahud işbu bârgîrler Eskiil hissesi 
olmak üzere Karapınar Kazâsı’nın hissesi dahi taraflarından başkaca tanzîm birle 
münâvebeten idâre olunmak şıkları kendi re’ylerine ihâle ile keyfiyet voyvoda-
i mûmâ ileyh ve vücûh-ı kazâya tahrîr ve iş’âr olunmuş ise de menzilci-i merkûm 
Karapınar menzilhânesine vardığı gibi ahâlîsi üzerine hücûm ve darb-ı şedîd ile darb 
ve menzilhâneden ihrâc ile eşyâsını nehb ü gâret ve bârgîrlerin bir kaçını itlâf ve ol 
tarafda me’mûriyetle bulunub nush ü pend murâd etmiş olan müşârün ileyhin tatar 
ağasını ve diğer bir nefer menzil nizâmına me’mûr tatarı dahi darb ve tard ederek 
nice harekât-ı reddiyeye ictisâr etmiş oldukları ve bu uygunsuzluk sâ’ir kazâlara dahi 
sirâyet ederek bi’l-cümle menzillerin ihtilâl ve mesdûdiyetini mûcib olacağı ve kazâ-i 
mezkûr ahâlîsi meşhûd olan tavr ü hareketlerine nazaran li-ecli’t-te’dîb üzerlerine 
asker gönderilse muhârebeye ibtidâr edecekleri derkâr ve bunların bu fezâhat-
lara cesâretleri voyvoda-i mûmâ ileyhin müttefik olduğu fesede-i vücûhun tahrîk ve 
iğrâlarından neş’et eylediği bedîdâr olduğu keyfiyâtından bahisle Karapınar 
ahâlîsinden Hacı İbrahim ve Ak Ağa Hacı Mehmed ve Müderris ve Hacı Abdullah 
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ve Samyeli ve Eskiil ahâlîsinden muhtârları Hacı Monla ve Kara Hacı Ahmed ve Sarı 
Fakih ve Ervanoğlu Ahmed ve Ervan nâm mefsedet-pîşelerin te’dîbleriyle menzil-i 
mezkûrun taht-ı nizâma idhâli bâbında müşârün ileyhe hitâben fermân-ı âlî ısdâr ve 
tesyâr olunması muharrer ve mastûr olmağla evrâk-ı mezkûre Encümen-i Şûrâ’da 
kırâ’at ve müzâkeresine mübâderet olundukda vâkı’â menzil-i mezkûrun mukad-
dem verilen nizâm vechile Karapınar ve Eskiil kazâları tarafından münâsafeten 
idâresi için râbıta-i kaviyyeye bend ve tevsîkiyle mesdûdiyetden vikâyesi lâzımeden 
ve kazâeyn-i mezkûreyn ahâlîsinin itâ’atsizlik sûretinde hareketleri ve bi’l-husûs 
Karapınar ahâlîsinin ber-vech-i meşrûh mu’âmele-i bâğiyâneye cesâretleri 
iktizâsına göre te’dîblerini îcâb eder mevâddan olub ancak kazâeyn-i merkûmeynin 
her birinden mezkûru’l-ism beşer nefer kimesnelerin i’dâmları sûreti iş’âr olunmuş 
ise de müşârün ileyhin Karapınar ahâlîsi üzerlerine varılsa mukâbeleye tasaddî 
ederler demesine ve sûret-i hâle nazaran merkûmûnun suhûletle i’dâmlarını 
müşârün ileyh icrâ edüb edemeyeceği lede’l-îrâd ba’zı kulları tarafından merkû-
mûnun i’dâm ve te’dîbleri şemâtetsiz husûle gelemeyeceği melhûz olduğundan 
başka el-hâletü hâzihî hüccâc-ı müslimînin avdeti mevsimi olarak reh-i rastlarında 
o misillü ihtilâl îkâ’ı gayr-i câ’iz olmak mü-lâlebesesiyle husûs-ı mezkûrun şimdilik 
vakti olmadığı beyân ve diğer bendeleri cânibinden mâdde gereği gibi tahakkuk 
ve tebeyyün eylemek için Yeniil’e başka ve Karapınar’a başka bâ-evâmir-i aliyye 
mübâşir gönderilüb mübâşir-i merkûm ol tarafa azîmet ve tahkîk-i mâdde edin-
ceye kadar hüccâc dahi ol tarafdan mürûr ederek ol mahzûr ber-taraf olacağından 
gayri hakîkat-i keyfiyet dahi bu tarafa tahrîr olunarak ba’dehû iktizâsına bakılması 
sûreti münâsib gibi hâtıra geldiği ityân olunub husûs-ı mezkûra dâ’ir beyne’l-
huzzâr ba’zı ebhâs dahi cereyânından sonra şimdilik hüccâcın mürûru mahzûruna 
mebnî merkûmûnun bu aralık te’dîbleri sûretinde te’ennî olunarak maslahatın 
ardı dahi boşlanmamış olmak üzere tahkîk-i mâdde zımnında Karapınar’da gedikli 
zu’amâdan ve Eskiil’e Darbhâne-i Âmire’den bâ-fermân-ı âlî birer münâsib mübâşir 
intihâb ve ta’yîn olunmak ve işbu mübâşirler mahallerine varub sûret-i ahvâli an-
layarak müşârün ileyh ile bi’l-müzâkere içlerinden müstahakk-ı te’dîb olanları uy-
durabilirler ise suhûletle beri mahalle nefy ve iclâ olunmak için başkaca hafî isimleri 
mahallî açık fermânlar dahi ısdâr ve i’tâ kılınmak ve bu sûretlerle mübâşirlerin ol 
tarafa vusûllerinden sonra vâki’ olacak inhâlarına intizâr olunub ba’dehû iktizâsına 
bakılmak husûsları beyne’l-huzzâr tezekkür ve istisvâb kılınmış olduğu ve evrâk-ı 
mezkûre manzûr-ı me’âlî-mevfûr-ı şâhâneleri buyurulmak için arz ve takdîm 
kılındığı muhât-ı ilm-i âlîleri buyuruldukda emr ü fermân şevketlü kerâmetlü mehâ-
betlü kudretlü velî-i ni’metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.

[Padişah’tan],
Benim vezîrim,
İşbu takrîrin ve evrâk-ı mezkûre manzûr-ı hümâyûnum olmuşdur, bunların etdikleri 
yanlarına kalmak câ’iz değildir, zirâ sâ’ir kazâlara dahi sirâyet eder, lâkin hüccâc-ı 
müslimîn mürûr edince imrâr-ı vakt lâzım olmağla şimdilik takrîrde beyân olunduğu 
üzere isti’lâm-ı keyfiyet zımnında tarafeyne birer mübâşir gönderilüb bunlardan 
başka sûret-i icrâsı ne vechile olmak iktizâ eder Konya Vâlîsi’nden mektûbunla 
isti’lâm eyleyesin.
[h. 1238 / m. 1823]
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BOA, NFS.d, 3479, s. 31-32
Karapınar Kazası’nda yaşayan ve askerlik 

mükellefi olan erkek nüfusu gösteren 
defter. Defterde verilen bilgilere göre Karapınar 

Kazası, bugünkü Ereğli ve Emirgazi ilçeleri ile 
Karaman ili merkez ilçesinden de bazı köyleri 

kapsamakta ve kazada toplam 4.407 erkek nüfus 
bulunmaktaydı. Yine defterde verilen bilgilere 

göre Karapınar kasabasında 6 mahallede toplam 
1.059 erkek nüfus bulunmaktaydı.

1830

BOA, NFS.d, 3479, s. 31-32
A record book which serves to indicate the 
population of male inhabitants who live in 

Karapınar Town and were obliged to perform 
the compulsory military service. According to the 

details given by this record book, 
the Karapınar Township, along with today’s Ereğli 

and Emirgazi Counties, had also comprised  
some villages of Central District of Karaman 

Province and in this township, the total popula-
tion figure of male inhabitants, was equivalent 
to  4407. Furthermore, according to the details 
provided by this book,the total population figure 

of male inhabitants were equivalent to 1059 in six 
quarters of Karapınar Town. 

1830
[Sadeleştirme]

[Sayfa 31]
Sultaniye-i Karapınar Kazası, 
Eskil Kazası’na bağlıdır, Konya Sancağı’ndadır

[Sultaniye-i Karapınar Kasabası, toplam erkek nüfus 1.059]
Çetmi Mahallesi [Çetmi Mahallesi, Karapınar], erkek nüfus 263
Hacı Ömerli Mahallesi, erkek nüfus 87
Kal’a Mahallesi [Kale Mahallesi, Karapınar], erkek nüfus 144
Hankapısı Mahallesi [Hankapı Mahallesi, Karapınar], erkek nüfus 323
Küllü Mahallesi [Küllü Mahallesi, Karapınar], erkek nüfus 81
Abak Mahallesi [Apak Mahallesi, Karapınar], erkek nüfus 161

Karapınar Köyleri, adı geçen sancağa bağlıdır
[Toplam erkek nüfus 1.942]

Bağdaylı Köyü [Bağdaylı Mahallesi, Yeşilyurt, Karapınar], erkek nüfus 38
Sırcalı Köyü [Sırçalı Mahallesi, Yeşilyurt, Karapınar], erkek nüfus 57
Kiçikışla Köyü [Güzelkışla Mahallesi, Yeşilyurt, Karapınar], erkek nüfus 100
Salur Köyü [Salur Mahallesi, Yeşilyurt, Karapınar], erkek nüfus 104
Kehil Köyü [Yamaç Köyü, Emirgazi], erkek nüfus 60
Öbektaş Köyü [Öbektaş Köyü, Emirgazi], erkek nüfus 34
Kayalı Köyü [Kayalı Beldesi, Karapınar], erkek nüfus 90
Emirgazi Köyü [Emirgazi İlçesi], erkek nüfus 256
Arısıma Köyü [Belkaya Köyü, Ereğli], erkek nüfus 272
Kutuviran Köyü [Kutören Köyü, Ereğli], erkek nüfus 238
Beyviran Köyü [Beyören Köyü, Ereğli], erkek nüfus 100
Gican Köyü [Oymalı Köyü, Karapınar], erkek nüfus 93
Kesmez Köyü [Kesmez Köyü, Karapınar], erkek nüfus 39
Akviran Köyü [Akören Köyü, Karapınar], erkek nüfus 173
Çuğlu Köyü [Çığıl Köyü, Karapınar], erkek nüfus 73
Sıdrova Köyü [Sudurağı Köyü, Karaman], erkek nüfus 215

[Sayfa 32]
Hotamış Derbendi [Hotamış Beldesi, Karapınar], Karapınar’a bağlıdır
[toplam erkek nüfus 1.406]

Taşpınar Mahallesi, [Taşpınar Mahallesi, Hotamış, Karapınar], erkek nüfus 294
Sugurköylü Mahallesi [Hotamış Beldesi, Karapınar], erkek nüfus 161
Avatlı Mahallesi, erkek nüfus 136
Şabanlı Mahallesi [Şabanlı Mahallesi, Hotamış, Karapınar], erkek nüfus 312
Hacıgüzelli Mahallesi, erkek nüfus 303
Culfalı Mahallesi, erkek nüfus 200
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BOA, C.EV, 280 / 14262
Geliri Karapınar’daki Sultan II. Selim Cami ve 
İmareti’ne ait olan Sudirhemi [Sille, Selçuklu] 

Nahiyesi’ndeki Sarıçiçek Yaylası’na yapılan haksız 
müdahaleye müsaade edilmemesi hakkında, 

Sadrazam Reşid Mehmed Paşa’nın emri.
7 Eylül 1830

BOA, C.EV, 280 / 14262
An edict issued by Grand Vizier Reşid Mehmed 

Pasha, and dictated that no permission would be 
allowed for the illegal intervention posed against 
the Sarıçiçek Upland which took place within the 

boundaries of Sudirhemi [Sille, Selçuklu] 
Sub-district whose revenues had belonged to the 

Sultan Selim II Mosque and Soup Kitchen 
located in Karapınar Town. 

7 September 1830

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Devletlü inâyetle atûfetlü efendim sultânım hazretleri devlet [ve] ikbâl-i ebedî ile 
sağ olsun,
Arzuhâl-i kullarıdır ki,
Kaymakam-ı mütevellîsi ve voyvodası olduğum kasaba-i Sultaniye-i Karapınar’da 
vâki’ cennet-mekân firdevs-âşiyân Sultan Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû- haz-
retlerinin câmi’-i şerîf ve imâret-i âmiresi vakfı mülhakâtından Konya Sancağı’nda 
Sudirhemi [Sille, Selçuklu, Konya] Nâhiyesi’nde bir kıt’a hudûdnâme-i hümâyûn 
nâtık olduğu üzere kıbleten tarîk-i âmm ve şarkan Meydanöyüğü ve Yeniköy ve 
Tavussekisi ve Kutlukoyak ve Çakılualan ve ondan Haramideresi ve ondan tarîk-i 
âmm ve karye-i mezbûre civârında Yaylak-ı Sarıçiçek ki hâric ez-defter vakfa il-
hâk olunmak ve otlağı vakf-ı mezkûr için alınmak ve hâsılât ma’a-öşr ve sâlârî ve 
Yaylağ-ı Çukurçimen ve diğer öşr ve sâlârî Cemâ’at-i Bayırhisarı ma’a-öşr ve sâlârî 
deyu defter-i atîkde Çukurçiçek tahtında mukayyed ve Çukurçimen Yaylağı sınırında 
yer tasarruf edenler öşr ve sâlârîsini vakfa edâ etmek ve hudûd-ı yaylak-ı mezbûr 
kıbleten tarîk-i âmm ve şarkan Haramideresi ve şimâlen Kutlukoyak ve Tavussekisi 
ve Nafilepınarı Gediği ve garban Kasnakbaşı ve Depeçıkan ve Kuruçeşme diyerek 
defter-i atîk ve cedîdde mukayyed olub minvâl-i meşrûh üzere Sarıçiçek mezâri’i 
yaylak olub öşr ve sâlârîsini vakf-ı şerîf için ahz olunub ecânibden müdâhale îcâb 
etmez iken civârında olan Ilgın a’yânı Hacı Numan nâm kimesne fuzûlî müdâhale 
ve birkaç seneden beri bilâ-sened zabt ve ta’şîr ve vakf-ı şerîfe gadr dâ’iyesinde 
olduğundan bu def’a vekîli ile Konya Mahkemesi’nde şer’an terâfu’ olunarak 
mezâri’-i mezkûrların öşr ve â’idâtı cânib-i vakf-ı müşârün ileyhden zabt olunmak 
üzere bu kullarına bir kıt’a mürâsele-i şer’iye i’tâ olunmuşken mezbûr [müteneb-
bih] olmayub müdâhaleden hâlî olmamağla merâhim-i aliyyelerinden mercûdur 
ki hudûdnâme-i hümâyûn kaydı kaleminden ba’de’d-derkenâr manzûr-ı devletleri 
buyuruldukda mezbûrun bî-vech ve bilâ-sened ol vechile vâki’ olan müdâhalesinin 
men’ ü def’i ve mezâri’-i mezkûrların ber-mûceb-i hudûdnâme-i hümâyûn kemâ-
kân taraf-ı vakfdan zabt ve ta’şîr olunmak üzere [Konya] Vâlîsine hitâben bir kıt’a 
hükm-i emr-i şerîf ısdârı bâbında emr ü fermân devletlü inâyetlü merhametlü 
efendim sultânım hazretlerinindir.
[imza] Bende Mîr Süleyman an-silahşör-i hâssa voyvoda-i neferât-ı Karapınar hâlâ

[Sadrazam’dan],
Defter-i Hakanî ve emin-i mûmâ ileyhin arzı mûcebince kânûn üzere iktizâsına göre 
hüküm buyuruldu.
Fî 19 Ra [Rebiülevvel] sene [1]246 [7 Eylül 1830]
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BOA, NFS.d, 3481, s. 26-27
Sultaniye-i Karapınar Kazası’nda yaşayan ve 
askerlik mükellefi olan erkek nüfusu gösteren 

defter. Defterde verilen bilgilere göre Karapınar 
Kazası, bugünkü Emirgazi ve Ereğli ilçeri ile 

Karaman merkez ilçesi köylerinden bazılarını da 
kapsamakta ve kazada toplam olarak 

1.730 hanede 4.627 erkek nüfus yaşamaktaydı. 
Yine defterde verilen bilgilere göre 
Karapınar kasabasında 483 hanede 
1.110 erkek nüfus bulunmaktaydı.

1833

BOA, NFS.d, 3481, s. 26-27
A record book which served to indicate the 
population of male inhabitants who lived 

in Sultaniye-i Karapınar Town and were obliged 
to perform the compulsory military service. 
According to the details given by this record 

book, the Karapınar Township, along with today’s 
Emirgazi and Ereğli Counties, was also 

comprising some villages of Central District of 
Karaman Province, and in this township, the 

total population figure of male inhabitants, was 
equivalent to 4.627 and they were living in 1.730 
households. Once more according to the details 
given by this record book, the total population 

figure of male inhabitants who lived in Karapınar 
Town, was equivalent to 1.110 as to comprise 

483 households. 
1833

[Sadeleştirme]

[Sayfa 26]

Sultaniye-i Karapınar Kazası, Konya Sancağı’ndadır

[Sultaniye-i Karapınar Kasabası]
[Toplam hane 483, erkek nüfus 1.110]

Kal’a Mahallesi [Kale Mahallesi, Karapınar], hane 70, erkek nüfus 158
Hacı Ömerli Mahallesi, hane 43, erkek nüfus 86
Çetmi Mahallesi [Çetmi Mahallesi, Karapınar], hane 109, erkek nüfus 256
Küllü Mahallesi [Küllü Mahallesi, Karapınar], hane 34, erkek nüfus 84
Apak Mahallesi [Apak Mahallesi, Karapınar], hane 76, erkek nüfus 176
Hankapısı Mahallesi [Hankapı Mahallesi, Karapınar], hane 151, erkek nüfus 350

Sultaniye-i Karapınar Kazası Köyleri,
[Toplam hane 1.247, nefer 3.517]

Salur Köyü [Salur Mahallesi, Yeşilyurt, Karapınar], hane 45, erkek nüfus 109
Sırçalı Köyü [Sırçalı Mahallesi, Yeşilyurt, Karapınar], hane 20, erkek nüfus 61
Bağdaylı Köyü [Bağdaylı Mahallesi, Yeşilyurt, Karapınar], hane 12, erkek nüfus 38
Kiçikışla Köyü [Güzelkışla Mahallesi, Yeşilyurt, Karapınar], hane 41, erkek nüfus 103
Kayalı Köyü [Kayalı Beldesi, Karapınar], hane 32, erkek nüfus 106
Öbekdaşı Köyü [Öbektaş Köyü, Emirgazi], hane 14, erkek nüfus 37
Kehil Köyü [Yamaç Köyü, Emirgazi], hane 22, erkek nüfus 68
Mirgazi Köyü [Emirgazi İlçesi], hane 88, erkek nüfus 255
Arısıma Köyü [Belkaya Köyü, Ereğli], hane 67, erkek nüfus 257
Kutuviran Köyü [Kutören Köyü, Ereğli], hane 80, erkek nüfus 272
Beyviran Köyü [Beyören Köyü, Ereğli], hane 27, erkek nüfus 101
Gican Köyü [Oymalı Köyü, Karapınar], hane 41, erkek nüfus 112
Akviran Köyü [Akören Köyü, Karapınar], hane 61, erkek nüfus 179
Kesmez Köyü [Kesmez Köyü, Karapınar], hane 19, erkek nüfus 44
Çuğlu Köyü [Çığıl Köyü, Karapınar], hane 36, erkek nüfus 92
Sıdrova Köyü [Sudurağı Köyü, Karaman], hane 85, erkek nüfus 203
Sugur Köyü [Hotamış Beldesi, Karapınar], hane 60, erkek nüfus 167

Hotamış Derbendi [Hotamış Beldesi, Karapınar]

Avatlı Mahallesi, hane 58, erkek nüfus 135
Şabanlı Mahallesi [Şabanlı Mahallesi, Hotamış, Karapınar], hane 122, erkek nüfus 325
Culfalı Mahallesi, hane 91, erkek nüfus 216
Taşpınar Mahallesi [Taşpınar Mahallesi, Hotamış, Karapınar], hane 114, erkek nüfus 310
Hacıgüzelli Mahallesi, hane 112, erkek nüfus 317
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BOA, HAT, 551 / 27154
Karapınar kasabasındaki cami, han, hamam ve 
diğer hayır eserlerinin tamir edilmesi hakkında, 

Padişah II. Mahmud’un emri.
1834

BOA, HAT, 551 / 27154
An edict issued by Sultan Mahmud II, and 

dictated the repair of mosques, inns, bathhouses 
and other charity estates that were available in 

Karapınar Township. 1834

[Transkripsiyon]

[Sadaret’ten Padişah katına],
Seniyyü’l-himemâ behiyyü’ş-şiyemâ inâyetlü atûfetlü efendim hazretleri,
Haremeyn-i Şerîfeyn Hazînesi’nden mazbût olan evkâfdan cennet-mekân Sultan 
Selim Han [II. Selim] -tâbe serâhû- hazretlerinin Konya Sancağı’na tâbi’ Karapınar 
kasabasında kâ’in câmi’-i şerîf ve han ve hamâm ve müberrât-ı sâ’irelerinin ta’mîri 
zımnında bu tarafdan kurşuncu ustası irsâl olunarak ta’mîrât-ı mezkûre atûfetlü 
Konya Eyâleti Müşîri hazretleri ma’rifetiyle tesviye olunmak üzere karâr verilmiş 
ise de müşârün ileyhin mehâm-ı seniyye ile meşgûliyetleri cihetiyle husûs-ı mez-
bûra fakat nezâret etmek üzere bir münâsib bendelerinin ta’mîrât mâddesi için 
cânib-i nezâretden me’mûriyeti muhassenâtdan görünmüş olduğuna ve Mehmed 
Rüşdü Ağa bendeleri dahi erbâb-ı istikâmetden bulunduğuna mebnî mûmâ ileyhin 
me’mûriyetiyle ısdâr olunmuş olan emr-i âlînin tebdîli ve Karaman Eyâleti’nde olub 
Haremeyn-i Muhteremeyn’e tâbi’ olan evkâf-ı şerîfenin arâzî ve mezâri’i tahrîr ve 
taharrî ve vakıfları tarafından müceddeden senedât i’tâ ve mahlûlât mu’accelâtını 
ve intikâlât rüsûmâtını ahz ve tahsîl ile hazîne-i merkûmeye irsâl eylemek üzere 
mahall-i mezkûra mu’accelât nezâretinin dahi mûmâ ileyhe ihâlesi husûslarına dâ’ir 
sa’âdetlü Haremeyn-i Şerîfeyn Nâzırı efendi senâverlerinin bir kıt’a takrîri manzûr-ı 
âlî buyurulmak üzere irsâl-i sû-yı atûfîleri kılınmış olmağla takrîr-i mezkûrda beyân 
olunduğu üzere mûmâ ileyh kullarının ebniye-i mezkûreye me’mûriyetiyle
mahall-i mezkûr mu’accelât nezâretinin dahi uhdesine ihâlesi muvâfık-ı irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı şehriyârî buyurulur ise iş’ârı menût-ı himmet-i behiyyeleridir.
[imza] M [Sadrazam] [Reşid Mehmed Paşa]

[Mâbeyn-i Hümâyûn’dan Sadaret’e],
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 
Hâme-pîrâ-yı ta’zîm olan işbu emirnâme-i sâmî-i veliyyü’n-ni’amâneleriyle nâzır-ı 
mûmâ ileyhin zikr olunan takrîri mübârek ve mu’allâ hâk-i pâ-yı me’âlî-ihtivâ-yı 
hazret-i şehinşâhîye arz ve takdîm ile manzûr-ı me’âlî-mevfûr-ı cenâb-ı pâdişâhî 
buyurularak istîzân ve takrîr-i mezkûrda beyân olunduğu üzere mûmâ ileyhin ebni-
ye-i mezkûreye me’mûriyetiyle mahall-i mezkûr mu’accelât nezâretinin dahi uhde-
sine ihâlesi husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkâne müte’allik buyurulmuş ve takrîr-i 
mezkûr leffen i’âde-i hâk-i pâ-yı devletleri kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir.
[h. 1250 / m. 1834]
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BOA, NFS. D 3412_27
Hicri 11 Şevval 1249 (21 Şubat 1834) yılına ait 
3412 nolu Nüfus Tahrir Defterinin 27. sayfası, 

Çetmi Mahallesi

BOA, NFS. D 3412_27
The Population Registry (number 3412) of 

Karapınar Town. On 21 February 1834. There 
are also records on page 27 of Çetmi Quarters.

                                                           
1 Karaman’a İlim tahsili için gönderilmiştir. 1 Rabiulevvel 1249 (19 Temmuz 1833) 

 Hane:1 
1 

Kırca Sakallı Mehmet 
Efendi oğlu Mustafa 

Efendi 
Mukayyit 

Yaş 47 

2 
Oğlu  

Molla Mehmet 
Yaş 

8 

3 
Oğlu  

Ahmet Mefluç  
Yaş 

6 

4 
Oğlu  

Abdullah  
Yaş 

3 

5 
Karındaşı Kara Sakallı 

Abdulmümin 
Yaş 
35 

6 
Oğlu  

İsmail 
Yaş 

4 

Diğer oğlu 
Abdurrahim 

16 Rabiulahir 1250 
(30 Ağustos 1834) 

tarihinde vefat 
etmiştir 

 

Hane:2 
7 

Kara Sakallı Hafız 
Hüseyin oğlu  
Hafız İbrahim  
Mahalle İmamı 

Yaş  
28 

8 
Karındaşı Hafız 

Osman 
Öğrenci 

Yaş 
21 

Hane:3 
9 

Ak Sakallı Seyit 
Hafız Mehmet ve 

Seyfi oğlu  
Seyit İsmail  

Sıbyan Muallimi  
Yaş 64 

Oğlu Mustafa 
1249 (1834) 

tarihinde vefat 
etmiştir 

Hane:4 
10 

Kara Sakallı Hacı Mustafa 
oğlu Hacı Yusuf  

Çiftçi 
Yaş  
42 

11 
Oğulları 

Şabb-ı emred 
Mustafa 

Yaş 
12 

12 
 

Abdullah 
Yaş 
10 

13 
 

Mehmet 
Yaş 

6 

14 
 

Halil 
Yaş 

4 

15 
Karındaşı   

Kara Sakallı Hacı 
İbrahim 
Deveci 
Yaş 38 

16 
Oğulları 

Şabb-ı emred 
İsmail 
Yaş 
15 

17 
 

Ali1 
Yaş 

8 

Hane:5 
18 

Kırca Sakallı Seyit Ahmet 
oğlu Seyit Mehmet  

Muhtar 
Çiftçi 

Yaş 56 

19 
Oğulları 

Kumral Bıyıklı 
Seyit Ahmet 

Yaş 
25 

20 
 

Mehmet 
Yaş 

2 

21 
Şabb-ı emred 

Halaf 
Yaş 
18 

Hane:6 
22 

Kırca Sakallı Seyit Ahmet 
oğlu Seyit Ali  

Deveci 
Yaş 
55 

23 
Oğulları 

Şabb-ı emred 
Abdi 
Yaş 
16 

23 
 

Hasan Hüseyin 
Yaş 
10 
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BOA, MLVRD.TMT.d, 10136, s. 2-33
Karapınar kasabası Çetmi mahallesinde mukim 

ahalinin emlak ve arazi temettü’lerini 
[gelir vergisi] gösteren defterin ilk ve son 

sayfaları. Defterde verilen bilgilere göre Çetmi 
mahallesinde 121 vergi mükellefi bulunmakta ve 
bu mükelleflerin 1835 yılına ait toplam 99.115 

kuruşluk gelirlerine 12.330 kuruş vergi tahakkuk 
etmiş durumdaydı.

1835

BOA, ML.VRD.TMT.d, 10136, s. 2-33
First and last pages of income tax record 

book which was kept by the Çetmi Quarter of 
Karapınar Town. According to the details given by 

this record book, the total amount of taxpayers 
was equivalent to 121 in Çetmi Quaarters and 

the total amount of tax accrued for these 
taxpayers was equivalent to 13.330 Kuruş against 
their revenues totaled 99.115 Kuruş and acquired 

in the year 1835. 

[2.Sayfanın başında hane 1’de yer alan kayıt]

Erbab-ı Zurra’dan olduğu (Çiftçi)
Geçen sene mahsullerin vergisi: Bir senede vermiş olduğu: 309
Öşür Vergisi olarak bir senede vermiş olduğu:
Buğday   : 180
Arpa    :   12
Çavdar   :   38
Yekûn    : 230

Ağnam Rüsumu  : Ağnam 180     
    : Keçi       10
                  190     6
Genel Yekûn       230 + 6 = 236

Hane : 1
Hacı Mehmet oğlu Müftü Mustafa Efendi

Ekili Tarlası   : 50 Dönüm    Yıllık Hâsılatı: 5600
Ekili Olmayan  : 50 Dönüm
Kara Sığır Öküz  : 3 Baş
Sağmal İnek   : 1 Baş    Yıllık Hâsılatı: 30
Sağmal Koyunlar  : 380 Baş   Yıllık Hâsılatı: 1620
Sağmal Keçi   : 10 Baş   Yıllık Hâsılatı: 90
Dölsüz Koyunlar  : 400 Baş   Yıllık Hâsılatı: 1400
Oğlak    : 10 Baş
Katır    : 150 
Dölsüz Kısrak  : 1
Erkek Koyunlar  : 200 Baş   Yıllık Hâsılatı: 800
Yük Devesi   : 5    Yıllık Hâsılatı: 500
Erkek Merkep  : 1 Baş

Adı geçenin bir senede tahminen temettüü: 7830
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BOA, HAT, 1593 / 6
Hortu [Sazgeçit] derbendindeki camiye hatip 
atanması hakkında, Sadrazam Mehmed Emin 

Rauf Paşa’nın emri.
17 Haziran 1835

BOA, HAT, 1593 / 6
An edict issued by Grand Vizier Mehmed Emin 
Rauf Pasha, and dealt with the assignment of a 

preacher to a mosque located in Hortu [Sazgeçit] 
Mountain Pass Station. 

17 June 1835

[Sadeleştirme]

[Ereğli Kadısı’ndan],
Eskiil [Eskil, Aksaray] Kazası’na bağlı Karapınar [Karapınar, Konya] ile Ereğli 
arasında bulunan  Hortu [Sazgeçit, Ereğli] derbendindeki cami-i şerifte hatiplik 
yapan Hüseyin oğlu Ali Halife ölmüştür. Aynı göreve Yusuf oğlu İsmail’in getirilmesi 
bizce uygun görülmektedir. Yusuf oğlu İsmail’e hatiplik görevinin tevcih olunması ve 
kendisine yeni bir görev beratı ihsan buyurulması rica olunur. Baki emir ve ferman 
efendimizindir.
10-19 Nisan 1835
[imza] Karaman Ereğlisi Kadısı Hafız Hüseyin Hüsnü

[Sadrazam’dan],
Vakıflar Bakanı gereğini yapsın.
17 Haziran 1835

[Transkripsiyon]

[Ereğli Kadısı’ndan],
Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ’î-i kemîneleridir ki,
Eskiil [Eskil, Aksaray] Kazâsı’na tâbi’ Karapınar [Karapınar, Konya] ile Ereğli-i Kara-
man beyninde vâki’ Hortu [Sazgeçit, Ereğli] derbendinde mübnî câmi’-i şerîfde 
ber-vech-i hasbî hatîb olan Ali Halife bin Hüseyin bilâ-veled fevt olub yeri hâlî ve 
hizmet-i lâzımesi mahlûl olmağla yerine erbâb-ı istihkâkdan İsmail bin Yusuf’a 
verilmek bâbında berât-ı şerîf-i âlîşân sadaka ve ihsân olunmak bâbında i’lâm-ı 
iltimâsları ol ki vâki’ü’l-hâldir bi’l-iltimâs habeten lillahi’l-meliki’l-müte’âl huzûr-ı 
ma’delet-penâha arz ve i’lâm olundu, bâkî emr ü fermân lütf ü ihsân hazret-i men 
lehü’l-emrindir.
Hurrire fî evâsıtı şehri Zilhicceti’ş-Şerîfe sene hamsûn ba’de’l-mi’eteyn ve elf 
[h. 11-20 Zilhicce 1250 / m. 10-19 Nisan 1835]
[imza] El-abdü’d-dâ’î li’d-Devleti’l-Aliyyeti’l-Osmaniye Hafız Hüseyin Hüsnü el-
müvellâ-hilafetehu be-Kazâ-i Ereğli-i Karaman

[Sadrazam’dan],
Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı efendi iktizâsını i’lâm eylesin deyü buyuruldu.
Fî 20 S [Safer] sene [12]51 [17 Haziran 1835]
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BOA, C.EV, 129 / 6448
Sultaniye-i Karapınar’da Sultan II. Selim 

Camii’nde görev yapan 56 kişiye 1835 yılı 
içerisinde yapılan ayni ve nakdi 

ödemelerle ilgili kayıtlar.
4 Mart 1837

BOA, C.EV, 129 / 6448
The records of real and cash payments which, 

during the course of year 1835, 
are effected to 56 incumbents employed by the 

Sultan Selim II Mosque located 
in Sultaniye-i Karapınar Town. 

4 March 1837

[Transkripsiyon]

Firdevs-âşiyân -tâbe serâhû- Sultan Selim Han [II. Selim] hazretlerinin işbu elli bir senesine 
[h. 1251 / m. 1835] mahsûben kasaba-i Sultaniye-i Karapınar’da elli altı nefer câmi’-i şerîf 
hademesinin bâ-fermân-ı âlî yüz on keyl Konya hınta ve şa’îr-bahâ kutu hesâbıyla sekiz yüz 
seksen kutu olmak üzere ehl-i vezâ’if bâ-berât ve berâtlarında mezkûr olmayan ta’âmiyelerine 
taksîm olunan zehâ’ir defteri zikr ü beyân olunur.

Nâsih-i câmi’-i şerîf Seyyid Hüseyin, Yevmiyye 5, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 25 kutu
Hatîb-i câmi’-i şerîf Ali Halife, Yevmiyye 7, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 12 kutu
Mü’ezzin ve temcîdhân ve müsebbihhân Abdurrahman, Yevmiyye 11, Ta’âmiyye 3,5, Hınta ve şa’îr 
38 kutu
Mü’ezzin Hâfız Mehmed Efendi, Yevmiyye 4, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 25 kutu
Râh-ı âb ve câbî ve mu’temed Mustafa, Yevmiyye 12, Ta’âmiyye 3, Hınta ve şa’îr 36 kutu
Sülüs-i mü’ezzin ve şâkird-i habbâz ve nısf taşkeş Seyyid Süleyman, Yevmiyye 4, Ta’âmiyye 2,5, 
Hınta ve şa’îr 30 kutu
Râh-ı âbî ve câbî ve şem’gîr Hüseyin, Yevmiyye 3, Ta’âmiye 2, Hınta ve şa’îr 25 kutu
Keyyâl-i karye-i Zincirli Mustafa, Yevmiyye 2, Ta’âmiyye 1, Hınta ve şa’îr 8 kutu
Halîfe-i mekteb ve cüz’hân ve taşkeş Mehmed ve Halil ve Hüseyin, Yevmiyye 3, Ta’âmiyye 1, Hınta 
ve şa’îr 8 kutu
Nısf-ı hisse-i kayyım ve sirrâcî-i câmi’ Ömer, Yevmiyye 5, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 30 kutu
Mu’arrif-i câmi’ yevmî iki akçe ile cüz’hân ve senevî bâ-keyl-i fermân ve beş keyl hınta ile du’â-
gûy ve yevmî iki akçe ile devirhân ve yevmî dört akçe ile ser-tabbâh-ı imâret ve yevmî bir akçe 
ile müsebbih ve yevmî dört akçe ile meremmât-ı câmehâ ve def’a yevmî iki akçe ile devirhân Ali 
Halîfe, Galle 2,5, Ta’âmiyye 1,5, Hınta ve şa’îr 13,5 kutu
Cihât-ı mezkûrenin nısfına mutasarrıf Mehmed ve Eyüb, Galle 2,5, Ta’âmiyye 1,5, Hınta ve şa’îr 
13,5 kutu
Nısf yevmiyesi kilarî ve cüz’hân Mehmed ve İbrahim, Yevmiyye 3,5, Ta’âmiyye 1, Hınta ve şa’îr 5 kutu
Şeyhü’l-kurrâ ve ser-tabbah Mehmed Salih, Yevmiyye 7, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 18 kutu
Müsebbih ve cüz’hân Seyyid İbrahim, Yevmiyye 2, Ta’âmiyye 0,5, Hınta ve şa’îr 2 kutu
Devirhân ve aşirhân ve müstahfızu’l-bâb ve du’âgûy Seyyid Yusuf, Mustafa ve Ali, Yevmiyye 10 ve 
sülüsân, Ta’âmiyye 1,5, Du’âgûy galle hınta 15 keyl, Hınta ve şa’îr 30 kutu
Câbi-i esbkeşân-ı karye-i Yenice Seyyid Mehmed, Yevmiyye 7, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 15 kutu
Câbî-i perâkende Halil, Yevmiyye 4, Ta’âmiyye 1, Hınta ve şa’îr 4 kutu
Rub’-ı hitâbet ve cüz’ ve müsebbih ve sûre-i Fetihhân ve rub’-ı mîr-i âb ve nâzır-ı râh-ı âbî 
Halil veled-i Mehmed, Yevmiyye 5, Ta’âmiyye 0,5 ve rub’, Galle-i hınta 5 keyl, Şa’îr 5 keyl, Hınta 
ve şa’îr 30 kutu
Diğer rub’-ı hitâbet ve cüz’ ve müsebbih ve sûre-i Fetihhân ve rub’-ı mîr-i âb ve nâzır-ı râh-ı âb 
Mehmed veled-i Mehmed, Yevmiyye 5,Ta’âmiyye 0,5 ve rub’, Galle-i hınta 5 keyl, Şa’îr 5 keyl, 
Hınta ve şa’îr 30 kutu
Tabbâh-ı imâret Seyyid Hasan, Yevmiyye 3, Ta’âmiyye 1, Hınta ve şa’îr 4 kutu 
Korucu-i hatab ve cüz’ ve devirhân ve müsebbih Mehmed Veli, Yevmiyye 8 ve sülüsân ve 
sülüs-i ta’âmiyye 1,5, Hınta ve şa’îr 15 kutu 
Du’âgûy Seyyid Enes, Nâfi ve Şehabeddin, Yevmiyye 10
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Rub’ hisse-i devirhân ve cüz’hân ve meremmât-ı kaldırım ve taşkeş ve kilarî Seyyid İbrahim, 
Yevmiyye 4, Ta’âmiyye 2, 
Galle-i hınta 1,5 keyl ve rub’, Hınta ve şa’îr 11 kutu 
Ferrâş-ı câmi’ ve devirhân İbrahim, Yevmiyye 5, Ta’âmiyye 1, Hınta [ve] şa’îr 10 kutu
Diğer ferrâş-ı câmi’ Hâfız Osman, Galle-i hınta 10 keyl, Hınta [ve] şa’îr 15 [kutu]
Rub’-ı mü’ezzin ve du’âgûy ve cüz’hân ve taşkeş ve mu’allim-i mekteb Mehmed Emin, 
Yevmiyye 3, Ta’âmiyye 1, Hınta [ve] şa’îr 10 kutu
Sülüsân-ı câbî-i hâssa süvârî Ebubekir ve Mehmed, Yevmiyye 4, Sülüsân-ı ta’âmiyye, Hınta 
[ve] şa’îr 6 kutu
Mîr-i âb ve nâzır-ı râh-ı âb Seyyid Ömer ve Adil, Yevmiyye 3, Beher şehr 100 akçe Senevî 
şa’îr 13 keyl, Hınta ve şa’îr 24 kutu
Korucu-i hatab ve korucu-i râh-ı âb der-kurb-ı Karacadağ Abdullah, Yevmiyye 10, Fodula 2 
çift, Ta’âmiyye 2, Hınta 16 kutu
Musallî-i câmi’ Seyyid Yusuf ve İbrahim, Yevmiyye 3, Ta’âmiyye 1, Hınta ve şa’îr 6 kutu
Du’âgûy Seyyid Mehmed, Yevmiyye 2, Galle-i hınta 7,5 keyl, Hınta ve şa’îr 7,5 kutu
Du’âgûy Seyyid Sadeddin, Yevmiyye 2
Şeyhu’l-imâret ve taşkeş Mehmed ve Halil, Yevmiyye 9, Ta’âmiyye 3, Hınta ve şa’îr 10 kutu
Du’âgûy Ümmügülsüm, Yevmiyye 3
Nısf-ı câbî-i vakf ve ferrâş-ı çeşme ve südüs-i … ve şa’îr ve habbâz bir ve sülüs kıt’a fodula 
ve sülüs ve nısf keçi eti Seyyid Süleyman ve Daver, Yevmiyye 4,5 ve rub’, Ta’âmiyye 1,5, 
Hınta ve şa’îr 12 kutu
Bevvâb-ı germâbe-i saray ve def’a bevvâb-ı germâbe-i saray ve cüz’hân def’a cüz’hân ve 
def’a cüz’hân ve nakîb-i güşt ve du’âgûy ve nısf-ı kâtib-i kilâr ve muvakkit Seyyid Mehmed 
ve Osman, Yevmiyye 17 sülüsân, Ta’âmiyye 3,5, Hınta ve 
şa’îr 32 kutu
Nısf-ı hitâbet ve cüz’ ve sûre-i Fetihhân, mîr-i âb ve nâzır-ı râh-ı âb Mustafa, Yevmiyye 10, 
Ta’âmiyye 1,5, Galle 10 keyl, Şa’îr 10 keyl, Hınta ve şa’îr 4 kutu
İmâm-ı evvel ve müsebbih ve Amme ve cüz’hân ve taşkeş ve nısf-ı nakîb-i nân ve du’âgûy
Es-Seyyid Mehmed, Yevmiyye 12 ve sülüsân, Ta’âmiyye 6,5, Hınta ve şa’îr 69 kutu
Câbî Esad ve Seyyid Ahmed, Yevmiyye 4, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 10 kutu
Diğer Câbî Ebubekir ve Nasuh, Yevmiyye 7, Ta’âmiyye 2,5, Hınta ve şa’îr 15 kutu, Altı akçe 
ile mutâbıkdır
Cüz’hân Abdullah, Yevmiyye 2
Nısf-ı mü’ezzin ve câbî Mustafa, Yevmiyye 6, Ta’âmiyye 1,5, Hınta ve şa’îr 20 kutu
Südüs-i mu’allim-i mekteb Seyyid İbrahim, Yevmiyye 1 ve sülüs, Ta’âmiyye sülüs, Hınta ve 
şa’îr 4 kutu
Ferrâş-ı hân İbrahim, Yevmiyye 4, Ta’âmiyye 1,5, Hınta ve şa’îr 5 kutu
Tabbâh-ı imâret Mehmed, Yevmiyye 2, Hınta ve şa’îr 6 kutu
Sülüs-i râh-ı âb Abdurrahman, Yevmiyye 1 ve sülüs, Ta’âmiyye sülüs, Hınta ve şa’îr 16 kutu
Câbî Abdülganî ve Seyyid Mehmed, Yevmiyye 3,5, Ta’âmiyye 1, Hınta ve şa’îr 8 kutu
Şâkird-i habbâz ve esbâb ve cihet-i ferrâş Ahmed ve Ali, Yevmiyye 3 ve yarım 14, Ta’âmiyye 
2 ve 2,5 humus, Hınta ve şa’îr 4 kutu
İmâm-ı sânî ve Yâsinhân Mehmed Emin Efendi, Yevmiyye 5, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 25 kutu 
Nısf-ı kâtib-i kilâr ve bevvâb-ı imâret Mustafa ve Adil ve Mehmed, Yevmiyye 5,5 ve sülüs ve 
nısf, Ta’âmiyye 2,5, Hınta ve şa’îr 20 kutu 
Tabbâh ve cüz’hân Mennan oğlu Ali, Yevmiyye 4, Ta’âmiyye 1, Hınta [ve] şa’îr 4 kutu 
Taşkeş ve cüz’hân Süleyman ve Ahmed, Yevmiyye 1 ve sülüs, Ta’âmiyye 1, Hınta ve şa’îr 4 
kutu 
Veli oğlu Hüseyin, Yevmiyye 1, Ta’âmiyye 0,5, Hınta ve şa’îr 2 kutu 
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Mühürdâr Ali, Yevmiyye 2, Ta’âmiyye 0,5, Hınta ve şa’îr 3 kutu 
Râh-ı âb Ömer, fevt olub oğlu Osman hizmet-i lâzımesi olarak suyolculuğu rü’yet 
eylediğinden vazîfesi idhâl-i defter olunması, Yevmiyye 12, Ta’âmiyye 2, Hınta ve şa’îr 24 kutu 

Bâ-fermân-ı âlî ehl-i berât olanlara yüz on keyl-i Konya elli altı neferi kutu hesâbıyla taksîm 
olunub yedlerinde ta’âmiyyeleri için berât-ı âlîşân olmayub ez-kadîm aldıkları beyân.
 
Bâ-fermân hınta ve şa’îr 110 keyl-i Konya, Cem’an Kutu hesâbıyla 880

Haremeyn-i Şerîfeyn Nezâreti’ne mülhak evkâfdan Hudâvendigâr-ı esbak Sultan Selim Han 
[II. Selim] -tâbe serâhu-nun Konya Eyâleti’nde vâki’ Karapınar kasabasında kâ’in câmi’-
i şerîf ve hayrât-ı sâ’ireleri huddâmının vazîfe-i mu’ayyenelerinden mâ-adâ berâtlarında 
muharrer cire ta’bîriyle galleleri bedeli olarak zahîre kesretde olduğu senelerde iki yüz ve 
killetde bulunduğu vakit yüz altmış keyl zahîre verilegeldiği ve hademe-i merkûmenin el-
yevm elli altı neferi mevcûd olub kırk altı neferi nâ-mevcûd idiği ve mevcûd olanları dahi 
efkâr ve fukarâdan şâyân-ı merhamet-i seniyyeli olduğu ecilden bundan böyle bunlara 
mukâta’a-i mezbûre mültezimi taraflarından senevî yüz on keyl-i Konya zahîre verilmesi 
ve nâ-mevcûd olanların hisse-i mahlûleleri için mukâta’a-i mezbûre bedeline elli bir se-
nesine [h. 1251 / m. 1835] mahsûben iki bin beş yüz kuruş zam olunması husûsları sen ki 
müşîr-i müşârün ileyhsin mukaddemce tarafından lede’l-inhâ mukâta’a-i mezbûre Mansûre 
Hazînesi’nden idâre olunmakda olduğundan zamm-ı mezkûr hazîne-i mezkûra â’id olarak 
tesviye kılınmış olduğu beyânıyla sâlifü’l-beyân elli altı nefer hademeye i’tâsı inhâ kılınan 
zahîre-i mezkûrenin beher neferine ne mikdâr verilmesi lâzım gelir ise takrîr ve mahlûlât 
vukû’unda berâtlarına derc olunmak üzere bir kıt’a mümzâ müfredât defterinin bi’t-tanzîm 
irsâli ve mukâta’a-i mezkûre mâlından senevî i’tâsı müretteb olarak cem’an üç bin dört 
yüz elli bir kuruşun kadîmî üzere verilmesi için vakt ü zamânıyla zahriyelerinin Mansûre 
Hazînesi’ne isbâli zımnında sana hitâben ısdâr ve tesyâr kılınan emr-i şerîfimin vusûlünde 
ve zahîre-i mezkûrenin te’âmül-i kadîmi ve ta’dîl ve tesviye üzere hademe-i merkûme 
beynlerinde taksîmi bi’t-tertîb bir kıt’a mümzâ defteri tesrîb kılındığından ve bir de hademe-
i merkûmeden suyolculuk ciheti mutasarrıfı Ömer nâm kimesnenin vefâtına mebnî cihet-i 
mezkûrenin mahlûlünden oğlu Osman’a tevcîhi husûsuna dâ’ir i’lâm irsâl olduğundan bi’l-
mübâhese icrâ-yı iktizâsı bu def’a tarafından bâ-tahrîrât inhâ olunmakdan nâşî emr-i şerîf-i 
mezkûr kaydı Evkâf Muhâsebesi Kalemi’nden ihrâc ve defter-i vâride-i mezkûre kuyûduyla 
tatbîk ile iktizâsı Haremeyn-i Şerîfeyn Evkâfı Nâzırı mu’teberân-ı ricâl-i Devlet-i Aliyyem-
den Es-Seyyid El-Hâc İbrahim Edhem -dâme ulüvvuhû-dan lede’l-isti’lâm defter-i vâride-i 
mezkûrede muharrer olduğu üzere mukâta’a-i mezkûre mahsûlünden senevî yüz on keyl-i 
Konya zahîreden hademe-i merkûmenin beherine taksîmi iktizâ eden zahîrenin mikdârı [ve] 
esâmîleri kaydı bâlâlarına şerh verilerek bundan böyle kasr-ı yed ve mahlûlâtı vukû’unda 
verilecek berevât-ı şerîfeye derc ve tastîr kılınmak ve keyfiyet ma’lûm olmak üzere kalem-i 
mezbûra kayd ile sana tekrâr bildirilmesi ve Mansûre ve Haremeyn zimmetleri defterlerine 
ilmühaberi verilmesi îcâb-ı maslahatdan bulunmuş ve derûn-ı inhâda muharrer suyolculuk 
cihetinin merkûm Osman’a tevcîhi için îcâb eden takrîri tarafından başkaca tahrîr ve takdîm 
kılınmış idiğini i’lâm etmenle ber-mantûk-ı i’lâm cihet-i mezkûrenin sûret-i tevcîhini nâzır-ı 
mûmâ ileyhin diğer takrîr-i mukaddimesiyle icrâ olunmak üzere fakat zahîre mâddesinin 
ber-minvâl-i muharrer Evkâf Muhâsebesi Kalemi’nden kaydları bâlâlarına şerh verilerek 
ifâde-i hâli mutazammın sana hitâben emr-i şerîfim ısdâr ve Mukâta’ât ve Haremeyn zim-
metleri defterlerine ilmühaberleri ısdârıyla tesviyesi husûsunu hâlâ Mansûre Defterdârı 
düstûr-ı müşîr-i sadâkat-semîrim Es-Seyyid Abdurrahman Nafiz Efendi -edâma’llâhu te’âlâ- 
iclâlehû tarafından bâ-takrîr lede’l-arz mûcebince tanzîmi husûsuna irâde-i aliyyem ta’alluk 
edüb ol vechile ilmühaberleri verilmekle ifâde-i hâli mutazammın sana dahi işbu emr-i 
âlîşân ısdâr ve irsâl olunmuşdur imdi vusûlünde keyfiyet-i irâde mantûk-ı emr-i şerîfimden 
ma’lûmun oldukda mûcib [ve] muktezâsı üzere amel ve harekete bezl-i cell-i himmet eyle-
men bâbında fî 26 Za [Zilkade] sene 1252 [4 Mart 1837] târihinde mülhakâtıyla Eyâlet-i 
Konya Müşîri vezîrim El-Hâc Ali Paşa -edâma’llâhu te’âlâ iclâlehû-ya hitâben emri ve 
ilmühaberleri verilmiş olduğu şerh verildi.
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BOA, C.DH, 37 / 1804
Misis [Yakapınar] köprüsünün yıkılmasından 
dolayı surre alayının Ereğli’den sonra takip 

edeceği yeni güzergah hakkında, 
Surre Alayı Emini Çelebi Efendi’nin 

hazırladığı rapor.
1839

BOA, C.DH, 37 / 1804
A report prepared by Çelebi Efendi who was the 

Surre (a gift sent to Mecca by the Sultan 
annually) Procession Emini (The official entrusted 

with the delivery of Surre), and dealt with the 
new routing to be followed by the Surre 

Procession  destined to Mecca  after departing  
from Ereğli since the bridge of Misis [Yakapınar] 

Village had been collapsed. 
1839

[Sadeleştirme]

Surre alayının Üsküdar-Ereğli ve Ereğli-Kayseri-Halep güzergahıdır :
 
KONYA, Konya mütesellimi surre alayına eşlik edecek ve Niğde’ye ulaşıldıktan 
sonra Kayseri’ye kadar da gelecektir. 
İSMİL [İsmil Beldesi, Karatay, Konya]
KARAPINAR [Karapınar, Konya]
EREĞLİ
NİĞDE
İNCESU [İncesu, Kayseri]
KAYSERİ, Kayseri’den Cabbarzade Kayseri mütesellimi ve askerleriyle alayı 
karşılayacak ve önce Gürün’e ve oradan Gürün voyvodası ile birlikte Elbistan’a 
götürecektir.
GÜRÜN [Gürün, Sivas]
ELBİSTAN [Elbistan, Kahramanmaraş], Maraş mutasarrıfı veya mütesellimi alayı 
karşılayacak, Elbistan voyvodası ile birlikte Ayıntab’a [Gaziantep] eşlik edecektir. 
Ayıntab’a varılmadan önce alayı Rişvanzade karşılayacaktır.
AYINTAB [Gaziantep], Ayıntab’dan Rişvanzade ve Ayıntab voyvodası, Halep’e kadar 
alaya eşlik edecektir.
HALEP, Halep’ten sonra Halep müteselliminin eşliğinde Hama’ya varılacaktır.

Surre Alayı Emini Çelebi Efendi kullarının yol güzergahı değişikliği hakkındaki 
raporu : 

Surre alayının güzergahı üzerinde bulunan Misis [Yakapınar, Yüreğir, Adana] 
köprüsü yıkıldığından dolayı bu yıl başka bir yoldan gidilmesi gerekecektir. Bu 
nedenle sakabaşı ağalar ve yolları bilen diğer kişiler ile evimde bir toplantı yapılmış 
ve durum görüşülmüştür. Üsküdar’dan hareketle eski güzergahtan Ereğli’ye 
ulaşılması ve Ereğli’den sonra yukarıda gösterilen güzergahın izlenmesi daha uy-
gun olacaktır. Uğranacak yerlerdeki voyvodalar ve mütesellimlerin surre alayını 
karşılamaları ve gerektiği kadar eşlik etmeleri elzemdir. 
Güzergah üzerindeki şehirlerden hacıların ihtiyaçlarının bedeli mukabilinde 
karşılanması da gerekir. Bu nedenle yeni güzergah üzerindeki yetkililere emirler 
gönderilmelidir. 
Emir ve ferman sultanım hazretlerinindir.
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[Transkripsiyon]

Surre-i hümâyûn ile Üsküdar’dan Ereğli Kazâsı’na varınca câdde-i kadîmesi üze-
rinde azîmet olunub Ereğli’ye varıldıkda Ereğli’den Kayseriye’ye ve ondan Haleb’e 
giden tarîkdir :

KONYA, Konya mütesellimi surre-i hümâyûnu istishâb ve Niğde’ye lede’l-vürûd 
avdet etmeyüb Niğde mütesellimi ile ma’an Kayseriye’ye îsâl ederler
İSMİL [İsmil Beldesi, Karatay, Konya]
KARAPINAR [Karapınar, Konya]
EREĞLİ
NİĞDE
İNCESU [İncesu, Kayseri]
KAYSERİYE, Kayseriye’den Cabbarzâde Kayseriye mütesellimini müstevfî askeriyle 
alub kendi tasarrufunda olan Gürün nâm mahalle ve Gürün’de olan voyvodasıyla 
ma’an Elbistan’a îsâl ederler
GÜRÜN [Gürün, Sivas]
ELBİSTAN [Elbistan, Kahramanmaraş], Maraş mutasarrıfı ve yahud mütesellimi 
istikbâl edüb ve Elbistan voyvodasını istishâb ile Elbistan’dan hareket ve Ayıntab’a 
vusûlden mukaddem Rişvanzâde dahi istikbâl edüb bi’l-ma’iyye Ayıntab’a îsâl ederler
AYINTAB [Gaziantep], Ayıntab’dan Rişvanzâde ve Ayıntab voyvodası ma’an Haleb’e 
îsâl ederler
HALEB, Haleb’den Haleb mütesellimi Hama’ya îsâl eder

Surre Emîni Çelebi Efendi kullarının tebdîl-i tarîk-i huccâcı mübeyyin takdîm eylediği 
takrîridir :

Surre-i hümâyûnun câddesi üzerinde vâki’ Misis [Yakapınar, Yüreğir, Adana] 
köprüsü münhedim olmakdan nâşî bu sene-i mübârekede tarîk-i âherden azîmet 
olunmak lâzıme-i hâlden olduğuna binâ’en bu def’a sakabaşı ağalar ve sâ’ir tu-
ruk ahvâline şu’ûru olan ehl-i vukûf ile hâne-i bendegîde istibdâl-i tarîk husûsu 
mükâleme ve müzâkere olundukda bi-mennihi te’âlâ Üsküdar’dan hareketle 
câdde-i kadîmeden azîmet olunub Ereğli Kazâsı’na vusûlde Ereğli’den udûl ve 
merâhil-i meşrûhadan i’tizâm olunmak ensebdir, bâlâda şerh olunduğu vechile 
voyvodalar ve mütesellimler ta’yîn olunan mahallerden istikbâl ve merâhil ve 
menâzili bi’l-ma’iyye imrâr ve îsâl eylemeleri ve bu tarîkde hüccâc-ı zevi’l-ibtihâcın 
konub göçecekleri mahaller ahâlîsi mürûr-ı surre-i şerîfe ve hüccâc me’lûf 
olmamalarıyla si’r râyici ile alınmak üzere zehâ’ir vermeleri için hılâl-i râhda olan 
ahâlîye dahi emr-i şerîf sudûru muktezî olduğunu huzzâr-ı meclis ihbâr eyledikleri 
ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda ber-minvâl-i muharrer mütesellimlere ve voyvo-
dalara ve ahâlîye hitaben evâmir-i aliyye-i ekîde sudûru muvâfık-ı re’y-i âlîleri 
buyurulur ise ol bâbda emr ü fermân devletlü efendim sultânım hazretlerinindir.



Surre Alayı’nın İstanbul’dan Çıkışı (Gravür - 18. Yüzyıl)

Surre Alayı Kahire’den Kâbe’ye (Stefano Ussi Tablosu)
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BOA, ML.VRD.d, 584, s. 3-16
Karapınar Kazası’nda bir yıl içerisinde tespit 
edilen ve vergilendirilen ürünleri gösteren 

defterin ilk ve son sayfaları.
1841

BOA, ML.VRD.d, 584, s. 3-16
First and last pages of record book which serves 
to indicate the products which are assessed and 
taxed within one year time in Karapınar Town. 

1841

Hankapısı Mahallesi; Izgın (ışgın, Karabuğdaygillerden) 53,5 kile, Çavdar 194 kile, Burçak 39,5 
kile, 778 kile, Çavdarlı 335 kile, Buğday 497 kile
Apak ve Küllü Mahalleleri; Izgın (ışgın) 26,5 kile, Burçak 16 kile, Çavdar 105 kile, Arpa 367 
kile, Çavdarlı Buğday 95 kile, Buğday 328 kile
Çetmi Mahallesi; Izgın (ışgın) 23 kile, Burçak 10 kile, Çavdar 12 kile, Arpa 249,5 kile, Çavdarlı 
Buğday 51 kile, Buğday 161 kile
Salur Köyü;Burçak 9,5 kile, Mahlut (karışık) 25 kile, Çavdar 110 kile, Arpa 231 kile, Çavdarlı 
Buğday 80 kile, Buğday 186,5 kile
Sırçalı Köyü; Izgın (ışgın) 61 kile, Burçak 2,5 kile, Mahlut (karışık) 21 kile, Arpa 160 kile, Çavdarlı 
Buğday 26 kile, Buğday 100 kile
Bağdaylı Köyü; Burçak 11,5 kile, Mahlut (karışık) 14 kile, Arpa 136 kile, Çavdarlı Buğday 20 kile, 
Buğday 70,5 kile
Kiçikışla [Güzelkışla] Köyü; Burçak 23 kile, Mahlut (karışık) 63 kile, Arpa 277 kile, Çavdarlı 
Buğday 43 kile, Buğday 174,5 kile
Öbekdaş [Öbektaş, Emirgazi] Köyü; Burçak 6,5 kile, Mahlut (karışık) 31 kile, Arpa 83 kile, 
Çavdarlı Buğday 15 kile, Buğday 62,5 kile
Kayalı Köyü; Izgın (ışgın) 10,5 kile, Burçak 36,5 kile, Mahlut (karışık) 140 kile, Çavdar 6,5 kile, 
Arpa 240 kile, Çavdarlı Buğday 110 kile, Buğday 151 kile
Kehil [Yamaç, Emirgazi] Köyü; Izgın (ışgın) 5,5 kile, Burçak 16 kile, Mahlut (karışık) 77 kile, 
Çavdar 8 kile, Arpa 105,5 kile, Çavdarlı Buğday 61 kile, Buğday 105 kile
Şeyhler (?) Köyü; Izgın (ışgın) 15 kile, Burçak 14 kile, Mahlut (karışık) 102 kile, Arpa 125 kile, 
Çavdarlı Buğday 75 kile, Buğday 168,5 kile
İkizli [İkizli, Emirgazi] Köyü; Izgın (ışgın) 0,5 kile, Burçak 3 kile, Mahlut (karışık) 25 kile, 
Arpa 42 kile, Buğday 11 kile
Mirgazi [Emirgazi] Köyü; Izgın (ışgın) 37,5 kile, Burçak 31 kile, Çavdar 78 kile, Arpa 580 kile, 
Çavdarlı Buğday 481 kile, Buğday 465 kile
Arısama [Belkaya, Ereğli] Köyü; Burçak 29 kile, Çavdar 38 kile, Arpa 461 kile, Çavdarlı Buğday 
790 kile, Buğday 640 kile
Kutuviran [Kutören, Ereğli] Köyü; Çavdar 135 kile, Arpa 440 kile, Çavdarlı Buğday 402 kile, 
Buğday 564 kile
Beyviran [Beyören, Ereğli] Köyü; Izgın (ışgın) 5 kile, Burçak 6 kile, Çavdar 60 kile, Arpa 208 
kile, Çavdarlı Buğday 195 kile, Buğday 64 kile
Gican [Oymalı] Köyü; Izgın (ışgın) 10 kile, Burçak 9,5 kile, Çavdar 134 kile, Arpa 141 kile, 
Çavdarlı Buğday 165 kile, Buğday 252 kile
Akviran [Akören] Köyü; Izgın (ışgın) 5,5 kile, Mahlut (karışık) 121 kile, Çavdar 82 kile, 
Arpa 192 kile, Çavdarlı Buğday 264 kile, Buğday 58 kile
Kesmez Köyü; Izgın (ışgın) 9 kile, Burçak 7 kile, Çavdar 148 kile, Arpa 86 kile, Çavdarlı Buğday 
221 kile, Buğday 41 kile
Sıdırova [Sudurağı, Karaman] Köyü; Zeyrek 54 kile, Burçak 7 kile, Arpa 294,5 kile, Çavdarlı 
Buğday 112,5 kile, Buğday 238 kile
Çuğlu [Çığıl] Köyü; Izgın (ışgın) 22,5 kile, Burçak 19 kile, Arpa 178 kile, Çavdarlı Buğday 91 kile, 
Buğday 109 kile
Hotamış Derbendi; Izgın (ışgın) 76 kile, Burçak 172 kile, Çavdar 189 kile, Arpa 1.027,5 kile, 
Çavdarlı Buğday 305,5 kile, Buğday 2.133,5 kile
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Karapınar, Ilgın ve Pavlı’da yapılan derbentler için 

Hazine’den ödeme yapılması hakkında, 
Padişah Abdülmecid’in emri.

14 Temmuz 1847

BOA, İ.MVL, 100 / 2176
An edict issued by Sultan Abdülmecid, and 

dictated that the Imperial Treasury Office would 
effect payments in regard with the Mountain 

Pass Stations built in the localities of 
Karapınar, Ilgın and Pavlı. 

14 July 1847

[Sadeleştirme]

[Sadaret’ten Padişah katına],
Konya Eyaleti’ndeki Karapınar, Ilgın, Pavlı [Sütçüler, Isparta] ve … kazalarının münasip yerlerine 5 
adet derbent inşası 6.902 kuruşa mal olmuştur. Bu masraf Karapınar ve Ilgın kazalarının 1846 yılı 
vergisinden karşılanmıştır. Bu masraf için mahalline Hazine’den ödeme yapılması talep edilmekte-
dir. Tüm yollarda emniyetin sağlanması için bu tür derbentlerin yapılması Tanzimat uygulamalarının 
gereğidir. Bu konuda gereken ödemenin yapılması için Maliye Bakanı’nın [İbrahim Sarim Paşa] yazısı 
da Meclis-i Vâlâ’ya [Danıştay] havale edilmiştir. İlgili belgeler ekte bilgilerinize sunulmuş olup uygun 
görüldüğü takdirde gereğinin yapılması için ilgili bakana [İbrahim Sarim Paşa] emir verilecektir. Arz 
olunur, efendim.
8 Temmuz 1847
[imza] Sadrazam Mustafa Reşid Paşa

[Padişahın Başsekreterliği’nden Sadaret’e],
Göndermiş olduğunuz yazılar Padişahımız tarafından incelenmiştir. Kendileri söz konusu masrafın 
Hazine tarafından ödenmesine izin vermişlerdir. Bu konuda ilgili bakana [İbrahim Sarim Paşa] 
gereken emirleri veriniz.
14 Temmuz 1847

[Transkripsiyon]

[Sadaret’ten Padişah katına],
Atûfetlü efendim hazretleri,
Konya Eyâleti’nde kâ’in Karapınar ve Ilgın ve Pavlı [Sütçüler, Isparta] ve … kazâlarının münâsib ma-
hallerine Meclis-i Memleket ma’rifetiyle beş aded derbend bi’l-inşâ masârıfı altı bin dokuz yüz iki 
kuruşa bâliğ olarak masârıf-ı mezkûre zikr olunan Karapınar ve Ilgın kazâlarının altmış iki senesi 
[r. 1262 / m. 1846] vergisinden i’tâ ve makbûz senedâtı isrâ olunmuş olduğundan meblağ-ı mez-
bûrun hazîne’ce tesviye-i îcâbı mahallinden bâ-mazbata inhâ olunmuş ve kâffe-i turuk ve mesâlik 
hakkında istihsâl-i emniyet için bu makûle derbendlerin tanzîm ve ihdâsı dâhil-i Tanzîmât olub zabtiye 
asâkiri ta’dîl ve tesviye olunan mahaller hakkında tanzîm ve neşr olunan nizâmnâmede muharrer 
olub masârıf-ı mezkûre dahi hesâb ile ol mikdâra bâliğ olduğu derkenârdan anlaşılmış idiğinden 
iktizâsının icrâsı istîzânına dâ’ir Mâliye Nâzırı [İbrahim Sarim Paşa] devletlü paşa hazretlerinin bir 
kıt’a takrîri Meclis-i Vâlâ’ya havâle ile emniyet-i turuk ve mesâlik zımnında bu misillü muktezî olan 
mahallere derbendler inşâsı lâzımeden ve iktizâ-yı nizâmından olduğuna binâ’en masârıf-ı mez-
kûrenin ber-mûceb-i inhâ Hazîne’ce tesviye-i iktizâsı zîr-i takrîrde beyân ve iş’âr kılınmış ve mezkûr 
takrîr manzûr-ı âlî buyurulmak üzere sû-yı atûfîlerine ba’s ü tisyâr olunmuş olmağla muvâfık-ı irâde-i 
seniyye-i şâhâne buyurulur ise icrâ-yı îcâbının nâzır-ı müşârün ileyh hazretlerine [İbrahim Sarim Paşa] 
havâle olunacağı beyânıyla tezkere-i senâverî terkîmine ibtidâr kılındı efendim.
Fî 24 Receb sene [12]63 [8 Temmuz 1847]
[imza] M [Sadrazam] [Mustafa Reşid Paşa]

[Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’nden Sadaret’e],
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Enmile-pîrâ-yı i’zâz olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhîleriyle zikr olunan takrîr manzûr-ı 
âlî-i hazret-i hilâfet-penâhî buyurulmuş ve iş’âr ve istîzân buyurulduğu üzere masârıf-ı merkûmenin 
ber-mûceb-i inhâ Hazîne’ce tesviye-i iktizâsı zımnında nâzır-ı müşârün ileyh [İbrahim Sarim Paşa] 
hazretlerine havâlesi müte’allik ve şeref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne 
muktezâ-yı münîfinden bulunmuş ve mezkûr takrîr yine savb-ı âlî-i âsafânelerine i’âde ve 
tesyâr kılınmış olduğu muhât-ı ilm-i sâmî-i âsafîleri buyuruldukda ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî selhi [30] Receb sene [12]63 [14 Temmuz 1847]
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BOA, MVL, 265 / 1 – 13
Karapınar’a bağlı Sıdrova 

[Sudurağı, Karaman] köyü ile Larende’ye 
[Karaman] bağlı İbrala [Yeşildere, Karaman] 
köyleri arasında su anlaşmazlığından çıkan 
ve ölüm ve yaralamayla sonuçlanan olaya 
karışanların yargılanmalarıyla ilgili olarak, 

Konya Vilayeti İdare Meclisi’nden Meclis-i Vâlâ’ya 
[Danıştay] gönderilen yazı.

4 Kasım 1853

BOA, MVL, 265 / 1 – 13
An official letter sent to Meclis-i Vâlâ [Council of 
State] by the Provincial Administrative Council of 
Konya, and dealt with the trials of those persons 

who got into cases which arose from the 
water conflict prevailed among the inhabitants 

of Sıdrova [Sudurağı, Karaman] Village (attached 
to the Karapınar Township) and İbrala [Yeşildere, 

Karaman] Village attached to the Larende 
[Karaman] Town, and gave rise to the death and 

injury incidents during the fights 
broken up for this reason. 

4 Novenber 1853

[Sadeleştirme]

[Konya Vilayeti İdare Meclisi’nden Meclis-i Vâlâ’ya],
Konya Sancağı’na bağlı Larende Kazası’yla Karapınar Kazası sınırlarında bulunan 
Sıdrova [Sudurağı, Karaman] ve köyleri ahalileri arasında su anlaşmazlığından 
dolayı olay çıkmıştır. Olaya karışanlar celb olunmuş ve yaralananlar ile yaralamaya 
sebebiyet verenler mahkemeye çıkarılarak yargılanmışlardır. Mahkeme neticesinde 
taraflar 16.550 kuruş tazminatla anlaşmış ve sulh olmuşlardır. Tazminatın ve sulhün 
kabulü hakkında 14 adet ilam hazırlanmıştır. Olaydaki öldürme konusu için ise ayrı 
bir ilam düzenlenmiştir. Konuyla ilgili olan tüm evrak ekte bilgilerinize sunulmuş 
olup durum arz olunur.
4 Kasım 1853
[mühürler] [Konya Vilayeti İdare Meclisi üyelerine ait 12 adet mühür]

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti İdâre Meclisi’nden Meclis-i Vâlâ’ya],
Konya Sancağı’nda kâ’in Larende [Karaman] Kazâsı’yla Karapınar Kazâsı 
meyânında vâki’ Sıdrova [Sudurağı, Karaman] ve İbrala [Yeşildere, Karaman] kar-
yeleri ahâlîsi beyninde su nizâ’ından dolayı vukû’a gelen uygunsuzluğa 
mütecâsir olanlar celb olunarak cârih ve mecrûhların muhâkemeleri 
bâ-ma’rifet-i şer’-i şerîf bi’l-icrâ an-inkâr altı bin beş yüz elli kuruşa müsâlaha 
oldukları ve bedel-i sulhu tarafeyn kabûl eyledikleri tanzîm olunan on dört kıt’a 
i’lâm-ı şer’îde beyân olunmuş ve nizâ’-ı mezkûrda vukû’ bulan kıtâl mâddesinin 
diğer i’lâm ve mazbatası hâk-i pâ-yı âlîye li-ecli’t-takdîm savb-ı savânib-nümâ-yı 
müşîrânelerine takdîm kılındığı misillü mezkûrü’l-kıtâ’ât i’lâmın ve işbu 
mazbata-i bendegânemizin leffiyle keyfiyetin hâk-i pâ-yı âlîye inhâsı meclisce 
tezekkür olunmuş olmağın icrâ-yı îcâbı bâbında emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir.
Fî 2 Safer sene [12 ]70 [4 Kasım 1853]
[mühürler] [Konya Vilâyeti İdâre Meclisi üyelerine ait 12 adet mühür]
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BOA, A.MKT.MVL, 76 / 45
Karapınar Kazası’na bağlı Sıdırava [Sudurağı, 
Karaman] köyü halkı ile Larende [Karaman] 

Kazası’na bağlı İbrala [Yeşildere, Karaman] köyü 
ahalisi arasında su meselesi yüzünden çıkan 

kavgada ölüm ve yaralamalara sebebiyet 
verenlerin yargılanmaları ve bunlara verilen 

cezalar hakkında, Meclis-i Vala’dan [Danıştay] 
Sadaret’e [Başbakanlık] gönderilen yazı.

10 Aralık 1853

BOA, A.MKT.MVL, 76 / 45
An official letter sent to the Grand Vizier’s Office 
(Sadaret) by the Meclis-i Vala [Council of State], 

and dealt with the trials of those persons who got 
into cases which arose from the water 

conflict prevailed among the inhabitants of 
Sıdırava [Sudurağı, Karaman] Village (attached 

to the Karapınar Township) and İbrala [Yeşildere, 
Karaman] Village attached to the Larende 

[Karaman] Town, and gave rise to the death and 
injury incidents during the fights broken up due 
to this reason, and also referred to the penalties 

imposed upon these persons. 
10 December 1853

[Transkripsiyon]

[Meclis-i Vâlâ’dan Sadaret’e],
Konya Vâlîsi devletlü paşa hazretlerinin tahrîrâtıyla bi’l-vürûd Meclis-i Vâlâ’ya i’tâ 
buyurulan Konya Meclisi’nin mazbatasıyla nâ’ibinin on dört kıt’a i’lâmı me’âllerinden 
müstebân olduğu vechile Konya Sancağı’nda kâ’in Larende [Karaman] Kazâsı 
kurâsından İbrala [Yeşildere, Karaman] karyesiyle Karapınar Kazâsı’na tâbi’ Sıdırava 
[Sudurağı, Karaman] karyesi ahâlîsi beyninde su mâddesinden dolayı tekevvün eden 
münâza’a tarafeynden madrûb ve mecrûh olan kesânın dârib ve cârihleriyle icrâ olu-
nan murâfa’a-i şer’iyeleri îcâbına göre Sıdırava karyesi ahâlîsinden Seyyid Aziz İbrala 
ahâlîsinden Seyyid İbrahim’in bi-gayr-i hakkın taş ile ağzına urub dört dişini çıkarmış 
olduğundan bin kuruş ve Osman bin Abdurrahman Demirci Seyyid Ömer’in bel ile 
sol … eylediğinden iki bin beş yüz ve yine ahâlîden İsmail Süleyman’ın kebîr bıçak 
arkasıyla başına ve sâ’ir a’zâsına urarak cerh etmekle yüz kuruş ve yine … kezâlik kebîr 
bıçak ile yüzünden cerh etmesiyle iki yüz kuruş ve Osman Ali’yi bıçak ile alnından cerh 
ederek bu dahi iki yüz kuruş ve Humayoğlu Ali diğer Ali’yi bıçak ile bileğinden cerh 
eylediğinden iki yüz kuruş ve Osman dahi Seyyid Mehmed’i bıçak ile parmağından 
cerh eylediğinden üç yüz kuruş ve Abidin Süleyman’ı bıçak ile sol kolundan cerh et-
mekle yüz kuruş ve merkûm Humayoğlu Ali Hasan’ı kılıç ile sol bileğinden cerh etme-
siyle dört yüz kuruş ve yine İbrale karyesi ahâlîsinden Abidin Seyyid Musa’yı kılıç ile 
kulağından ve Ali ve İbrahim dahi sopalar ile a’zâsından darb ve cerh etmeleriyle bin 
kuruş yine karye-i merkûme ahâlîsinden Osman Seyyid Mustafa’nın bıçak ile başından 
ve Ahmed dahi sopa ile a’zâsından urub cerh etdiklerinden yüz elli kuruş ve İbrahim 
dahi Seyyid İsmail’i sopa ile başından ve omzundan darb ve cerh eylediğinden kezâlik 
yüz elli kuruş ve İbrahim diğer İbrahim’i sopa ile darb ederek dişlerini sakatladığından 
yüz kuruş ve Abdülkadir Halil İbrahim’i sopa ile sol gözü üzerinden darb ve cerh 
etmiş olduğuğundan yüz elli kuruş bedel üzerine sulh edilmiş ve müdde’îler mebâliğ-i 
mezkûreyi kabûlleriyle sulhan müdde’iyyün aleyhimin zimmetleri ibrâ ve iskât etmiş 
olduğundan müdde’iyyün aleyhimden nesne da’vâsına kâdir olmayacakları cânib-i 
Fetvâhâne’den zahr-ı i’lâmâta tahrîr ve imlâ kılınmış olub sûret-i iş’ârâta nazaran bu 
mâdde bayağı arbede sûretinde vukû’ bulmuş ve mâdde-i darb ve cerha mütecâsir 
olan eşhâsın töhmet ve cinâyetleri müsâvâtda görünmüş ve içlerinden merkûm Abdül-
kadir katl-i nefse dahi cür’et eylemiş olduğundan merkûmdan mâ-adâsının habsleri 
târihinden i’tibâren mahallinde altışar ay müddetle vaz’-ı pıranga olunarak hitâm-ı 
müddetlerinde sebîllerinin tahliyesi ve merkûm Abdülkadir’in mâdde-i katle mücâsereti 
cihetiyle verese-i maktûl ile murâfa’a ve muhâkeme-i şer’iyesi bi’l-icrâ usûlü üzere 
iktizâ eden zabta ve i’lâmının gönderilmesi bâbında vâlî-i müşârün ileyh hazretlerine 
emirnâme-i sâmîleri tastîri lâzım geleceği muhât-ı ilm-i âlî-i vekâlet-penâhîleri 
buyuruldukda ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 9 Ra [Rebiülevvel] sene [12]70 [10 Aralık 1853]
[mühürler] [Meclis-i Vâlâ üyelerine ait 12 adet mühür]
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Karapınar’daki hamam ve dükkanların harap 
bir durumda bulunması nedeniyle bunlar için 

yapılan müzayedede taliplisi çıkmadığı hakkında, 
Karapınar Kazası İdare Meclisi’nden Konya 

Valiliği’ne gönderilen yazı.
17 Ağustos 1860

BOA, MVL, 602 / 84 – 1
An official letter sent to the Konya Governor’s 

Office by the Administrative Council of Karapınar 
Town, and served to indicate that during the 
auction process held for the bathhouse and 

stores located in Karapınar Town, no bidders had 
taken place due to the reason that such estates 

were in a desolated state. 
17 August 1860

[Sadeleştirme]

[Karapınar Kazası İdare Meclisi’nden Konya Valiliği’ne],
Karapınar Kazası’nda bulunan 456 kuruş vergi bedelli hamam ve dükkanların mülki-
yet üzere taliplilerine devri için müzayede yapılması emr edilmişti. Bunun üzerine zikr 
olunan hamam ve dükkanlar için müzayede düzenlenmiştir. Müzayedeye katılanlar 
ile bunların kefilleri ve bu hamam ile dükkanlara ait 1860 yılı kira tutarları mahke-
meye teslim edilmiştir. Herkese ilan edilerek müzayede düzenlenmişse de dükkanların 
tamamen harap bir durumda olması ve bunlardan hiçbir bina eseri ortada 
bulunmaması ve yine aynı şekilde hamamın da harap olması nedeniyle ne kiralama 
ne de satın alma yoluyla hiç kimse talipli olmamıştır. Durum, bir tutanakla bilgilerinize 
arz olunur.
17 Ağustos 1860
[mühürler]
Karapınar Kazası Müdürü Seyyid Mustafa
Naib Vekili Ali Rıza
Müftü Seyyid Bilal Atıf
Üye Seyyid Mehmed Hüseyin
Üye Seyyid Hacı Yusuf

[Transkripsiyon]

[Karapınar Kazâsı İdâre Meclisi’nden Konya Vilâyeti’ne],
Karapınar Kazâsı’nda kâ’in dört yüz elli altı kuruş bedel ile rüsûmât meyânında 
bulunan hamâm ve dekâkînin mülkiyet üzere mutassarıf olmak üzere tâliblerine 
li-ecli’l-ferâğ müzâyede-i aliyyesinin icrâsıyla mazbata iş’ârı bâ-emirnâme-i nezâret-
penâhî emr ü irâde buyurulmuş [ve] zikr olunan hamâm ve dekâkînin kemâl-i teşvîkât 
ve tergîbât bâ-ma’rifet-i meclis müzâyede-i aliyyesi icrâ ve tâlib ve kefîl esâmîsini 
mübeyyin mazbatasının takdîm ve bir de yetmiş altı senesinin [r. 1276 / m. 1860] 
hamâm ve dekâkînin îcâr-ı icâre matlûbuna dâ’ir tevârüd eden iki kıt’a emirnâme-i 
sâmîleri kazâ-i mezbûr mahkemesine vürûd edüb mefhûm-ı münîfi cümleye i’lân ve 
işâ’a olunmuş ise de dekâkîn-i merkûme külliyen harâb olub eser-i binâ kalmayub ve 
hamâm dahi harâb olub ne îcâr ile ve ne mülkiyet üzere kimesne tâlib olmayub ve 
yetmiş altı senesinde [r. 1276 / m. 1860] dahi istîcâr-ı ahâlî mümkin olmadığından 
kimesne îcâr ile almayub mu’attal kalmış olduğundan vukû’-ı hâlin bâ-mazbata 
ifâdesi bâbında işbu mazbata tahrîr ve takdîm-i hâk-i pâ-yı seniyyeleri kılınmışdır.
Fî 29 Muharrem sene [12]77 [17 Ağustos 1860]
[mühürler]
Müdîr Es-Seyyid Mustafa
Vekîl-i Nâ’ib Ali Rıza
Müftî Es-Seyyid Bilal Atıf
A’zâ Es-Seyyid Mehmed Hüseyin
A’zâ Es-Seyyid El-Hâc Yusuf
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Bekdik, Çayan ve Hotamış aşiretleri ile Karapınar 

ahalisinden talep edilen vergiler için verilen 
hukuki karara göre, mültezimin yıllardır haksız 
yere ve fazladan vergi toplamaya çalıştığı ve 
bu durumun düzeltilmesi gerektiği hakkında, 

Sadaret’ten [Başbakanlık] 
Konya Valisi’ne gönderilen yazı.

11 Eylül 1860

BOA, A.MKT.DV, 169 / 48
An official letter sent to the Konya Governor’s 

Office by the Grand Vizier’s Office (Sadaret), and 
dealt with the fact that in contrary with the legal 

decision awarded for the taxes that had been 
collected from the inhabitants of Karapınar Town 

and members of Bekdik, Çayan and Hotamış 
Tribes, the Mültezim (Public Revenue Collector) 
had tried to collect unjust and extra taxes for 

many years, and accordingly this unjust situation 
had to be eliminated.
11 September 1860

[Transkripsiyon]

Konya Vâlîsi’ne,
Mültezimînden Hüseyin Ağa’nın Konya sâkinlerinden Ömer Efendizâde Abdürrahim 
ve Hüseyin efendiler zimmetlerinde livâ-i mezkûr rüsûmâtı bedelinden dolayı bâ-
sened gayr-i ez-teslîm matlûbu olan kırk üç bin kuruşun terâküm eden güzeştesiyle 
merkûmândan ve yahud kefîllerinden tahsîli hakkında gönderilen tahrîrât üzerine 
merkûmân Hüseyin Efendi Dersaadet’e gelmiş oldğu beyânıyla Meclis-i Muhâsebe’de 
bi’l-muhâkeme ihkâk-ı hak olunması husûsu ağa-yı mûmâ ileyh tarafından niyâz 
ve istid’â ve efendi-i mûmâ ileyhin müzekkere-i mütekaddimesinde dahi livâ-i mez-
kûr kazâları rüsûmâtını Ereğli Kazâsı’nda Bekdik ve Çayan aşîretleriyle Karapınar 
Kazâsı’nda Hotamış Aşîreti ve Nefs-i Karapınar Kazâsı ahâlîsinin sâ’ir kazâlar misillü 
koyunlarını ta’dâd edüb rüsûmâtını tahsîl etmek üzere kırk üç bin yedi yüz kırk beş 
kuruş bedel ile bâ-zabıtnâme uhdesine ihâle etmiş ise de aşîret-i merkûme mâl-ı mîrî 
verdiklerinden bahisle rüsûmât-ı merkûmenin te’diyesinde muhâlefet eylediklerine 
mebnî bir akçe tahsîl olunamadığından icrâ-yı îcâbı ricâ olunduğuna binâ’en evrâk-ı 
merkûme ol vakit Meclis-i Muhâsebe’ye lede’l-havâle bi’z-zât idâre olunan Konya 
Sancağı’nın hâvî olduğu kazâların aded-i ağnâm ve esnâf şeyhliği ve saçma ve mîzân 
ve ihtisâb ve bâc-ı keyl ve damga-yı cülûd ve kereste ve kantar ve bâc-ı bâzâr ve 
sâ’ire rüsûmâtı altmış yedi senesine [h. 1267 / m. 1851] mahsûben üç yük kırk üç bin 
kuruş bedel ve Sarraf Damadoğlu Mıgırdıç ve Ohannes ta’ahhüdleri ile mültezimîn-
den Hüseyin Ağa uhdesine bâ-irâde-i seniyye maktû’an bi’l-ihâle zabtını hâvî emr-i 
şerîf tasdîr kılındığı ve Konya Sancağı’nda kâ’in Esbkeşan Kazâsı’nın aded-i ağnâm 
rüsûmu livâ-i mezbûrun sâ’ir rüsûmu vâridâtıyla berâber sene-i merkûmeye mah-
sûben muhavvel uhdesi olub ber-mûceb-i emr-i âlî rüsûmât-ı mezbûrenin mahalle-
rinde istihsâline mübâşeret etmiş ise de ba’zı kesân tarafından rüsûmât-ı mezbûrenin 
te’diyesinde muhâlefet olunmakda olduğundan rüsûmât-ı mezkûrenin te’âmül-i 
kadîmi vechile bi’t-ta’dâd tahsîli husûsu mûmâ ileyh Hüseyin Ağa tarafından mukad-
demâ bâ-arzuhâl lede’l-istid’â mezkûr Hotamış karyesinin merbût olduğu Karapınar 
Kazâsı’nın bidâyet-i Tanzîmât’dan mukaddem beher re’s ağnâmdan birer para 
ve Bekdik ve Çayan karyelerinin dahi metbû’u olan Ereğli Kazâsı’nda sekiz para 
rüsûmât olduğu mesbûk idiği mezkûr kazâlar meclislerinden vürûd ederek mahfûz 
bulunan mazbatalarda muharrer bulunduğu ve mârrü’z-zikr Esbkeşan Kazâsı’nın 
tevzî’ât-ı sâbıkasını nâtık bi’l-vürûd bâ-irâde-i seniyye vergi tahsîsiyle mahfûz bulu-
nan mümzâ defterde rüsûm-ı mezkûrenin vergileri meyânına idhâline dâ’ir bir gûne 
işâret görülemediği kayden anlaşılmış olduğundan mezkûr Esbkeşan Kazâsı’nın 
aded-i ağnâm rüsûmu kazâ-i mezkûr rüsûmuna gayr-i dâhil bulunmak cihetiyle 
kazâ-i mezbûrda vâki’ ağnâm ve keçinin ta’dâdıyla beher re’sinden te’âmül-i kadîmi 
vechile altışar ve mezkûr Hotamış karyesinde mevcûd olan koyun ve keçiden dahi 
merbût olduğu Karapınar Kazâsı misillü ve Bekdik ve Çayan karyeleri ağnamından 
dahi metbû’u olduğu Ereğli Kazâsı aded-i ağnâm rüsûmuna kıyâsen sekiz paradan 



160

bi’t-tahsîl mültezim-i mûmâ ileyh tarafına i’tâsı muktezâ-yı irâde-i seniyyeden 
olduğu Vâridât Muhâsebesi derkenârında gösterilmiş olduğuna binâ’en tarafeyn 
celb ile lede’l-isticvâb mûmâ ileyh Hüseyin Ağa cevâbında Hazîne-i Celîle’den 
kendisinin deruhde etmiş olduğu vâridât-ı merkûmenin top bedeline bir mikdâr 
zammıyla mûmâ ileyhimâ Hüseyin Efendi ile Abdürrahim Efendi’ye ihâle ve iltizâm 
ve ağnâm-ı mevcûdeyi bi’t-ta’dâd te’âmül-i kadîmi vechile rüsûmâtını almak ve 
bedelâtından mürûr edecek tekâsîtin dahi biner akçe hesâbıyla güzeştesini ver-
mek şartıyla zabıtnâmesini i’tâ eylemiş olduğuna ve cevâben mûmâ ileyh Hüseyin 
Efendi dahi zabıtnâme-i mezkûrda on sekiz bin kuruş bedel ile murakkam bulunan 
Bekdik ve Çayan ve on bin yedi yüz kırk beş kuruş bedellü Karapınar ve on beş bin 
kuruş bedel ile dâhil olan Hotamış karyelerinden ahâlîlerinin adem-i i’tâsına mebnî 
bir akçe aded-i ağnâm rüsûmu alamadığını ve bunlardan rüsûmât-ı mezkûre ken-
disine elverilir ise az ve çok demeyüb aslâ zarar ve ziyân iddi’â etmeyerek bedelleri-
ni ağa-yı mûmâ ileyhe vereceğini dermiyân eylemiş olduğunun üzerine mûmâ ileyh 
Hüseyin Ağa dahi cevâbında vâridât-ı merkûmeyi evvelen Hazîne-i Celîle’den de-
ruhdesinde mezkûr kazâların her birerlerinin mikdâr-ı bedelâtını bilmeyüb top be-
del üzerine mûmâ ileyhimâya ilzâm eylemiş olduğundan zikr olunan karyelerin irâ’e 
olunan bedelât-ı merkûmesini zabıtnâmede kendileri sonradan vaz’ etmiş olduğunu 
ifâde eylemesiyle zabıtnâme-i mezkûre top ve mu’âyene ve kuyûd-ı hazîne ile dahi 
tatbîk olundukda sâ’ir kazâlar bedelâtından kimisi noksânına ve kimisi 
hadd-i i’tidâlde olan zamâyimle münderic olub fakat münâza’un-fih olan mezkûr 
dört mahallin bedel-i arâzîsinin birkaç katı olduğundan başka gerek bunların ve ge-
rek sâ’ir ba’zı mahallerin kuruşları dahi hakk misillü bozukluk olduğu görülmüş ve 
mûmâ ileyh Hüseyin Ağa bunda sahtakârlık olduğunu ve ahâlî rüsûmât-ı mezkûreyi 
vermemezlik etmeyüb ancak kendisi orada kesretlü ağnâm sâhibi olduğundan sâ’ir 
senelerde kendi ağnâmı için mültezimlere rüsûmât vermesine kapı açmamak için 
tahsîl etmeği istemeyüb te’âmülünden ziyâde rüsûmât taleb etmemiş olduğuna 
binâ’en yedinde tahrîrât var ise de mühürlerini inkâr eylediğinden ve buralarını 
bi’l-etrâf mahallî meclis-i kebîrinde isbâta muktedir bulunduğunu beyân ve tez-
kâr eylemiş olduğundan tarafeyn ile zikr olunan Bekdik ve Çayan ve Karapınar ve 
Hotamış ahâlîsi bi’l-celb bâlâda gösterildiği vechile ve mukaddemâ şeref-sâdır olan 
emr-i âlîde münderic olduğu üzere Karapınar ile Hotamış’dan birer para ve Bekdik 
ve Çayan’dan sekiz paradan îcâb eden aded-i ağnâm resmini efendi-i mûmâ ileyh 
henüz kendilerinden istihsâl etmemiş ise ber-mûceb-i irâde tahsîl ve ağa-yı mûmâ 
ileyhin kusûr-ı matlûbu olan kırk üç bin şu kadar kuruşun dahi efendi-i mûmâ 
ileyhden nizâmına tevfîkan meclisce bi’l-istihsâl kendisine verilmesi hakkında 
meclis-i mezkûr karârı vechile mukaddemâ tahrîrât tastîr olunub mu’ahharan dahi 
te’kîd kılınmış ise de henüz iktizâsı icrâ kılınmadığından bahisle keyfiyetin tekrâr 
savb-ı vâlâlarına yazılması husûsu bu kerre dahi istid’â olunmuş ve iddi’âsında 
haksız çıkdığı sûretde merkûmun masârıf-ı râhiyesi tarafından tesviye olunmak 
üzere mütemerrid şurûtuna tatbîkan De’âvî Nezâret-i Behiyyesi cânibinden mu-
kaddemce bir kıt’a sened ahz ve hıfz olunmuş idiği kayden tebeyyün eylemiş 
olmağla ber-minvâl-i muharrer îcâbının icrâsı ve oraca tesviye-i maslahat mümkün 
olamadığı hâlde efendi-i mûmâ ileyhin berây-ı terâfu’ Dersaadet’e irsâli husûsuna 
himmet ve keyfi-yeti iş’âr ve işâret buyurmaları siyâkında şukka.
Fî 24 Safer sene 1277 [11 Eylül 1860]



Hotamış Nahiyesi (1907)
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BOA, A.MKT.UM, 496 / 31 – 1
Karapınar’daki Sultan Selim Cami-i Şerifi’nin 
tamiri için 27 bin kıyye [yaklaşık 30 ton] kireç 
tedarik eden Mehmed adlı kişinin, uğradığı 
haksızlığın giderilmesi talebiyle, Sadaret’e 

[Başbakanlık] gönderdiği dilekçe.
1861

BOA, A.MKT.UM, 496 / 31 – 1
A petition filed with the Grand Vizier’s Office 

(Sadaret) by a man named Mehmet who claimed  
for the remedial of unjust act with which he came 
across during the supply phase of nearly 30 tons 
of lime to be used for the repair of Sultan Selim 

Holy Mosque located in Karapınar Town. 
1861

[Sadeleştirme]

[Sadaret’e],
Bu kulları Konya’nın Karapınar köyü halkındandır. Aynı köyden Hacı Tahsin Bey’e 
Sultan Selim Câmi’-i Şerîfi’nin tamiri için 27 bin kıyye [yaklaşık 30 ton] kireç verdim 
ve sandıktan bu iş için alınan 27.000 kuruşun tarafıma ödenmesini talep ettim. 
Ancak bu talebim tepkiyle karşılanarak azarlandım ve hapse atıldım. Yüce mer-
hametlerinden istirham olunur ki bana yapılan bu zulme bir son verilsin. Bu amaç-
la Konya Valisi hazretlerine şer’an ve kanunen hakkımın verilmesini emr eden bir 
emirname gönderilmesi niyaz ederim.
[imza] Karapınar sakinlerinden Mehmed 
1861

[Transkripsiyon]

[Sadaret’e],
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
Bu kulları Konya Kazâsı’na tâbi’ Karapınar karyesi ahâlîsinden olub yine karye-i 
mezkûr a’zâlarından Hacı Tahsin Bey nâm kimesnede Sultan Selim Câmi’-i Şerîfi’nin 
ta’mîri için yirmi yedi bin kıyye kirecimizi yakdırub sandık-ı mezkûrdan tamâmen 
akçesini ahz etmiş olmağla zikr olunan yirmi yedi bin kuruşu matlûb eyledim ise 
de muhâlefetle kullarını tekdîr ve mabhûshâneye irsâl ederek kullarına gadr-ı küllî 
dâ’iyyesinde bulunmuş olmağla merâhim-i sadâret-penâhîlerinden mercûdur ki 
şer’an ve kânûnen murâfa’a ve ihkâk-ı hak olunmak için Konya Vâlîsi kulları paşa 
hazretlerine hitâben bir kıt’a emirnâme-i sadâret-penâhîleri ihsân buyurmaları 
niyâzım bâbında emr ü irâde hazret-i men lehü’l-emrindir.
[imza] Bende Karapınar sâkinlerinden Mehmed kulları
Fî 1278 [1861] 
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BOA, ML.MSF.d, 17704, s. 9
Karapınar Kazası ahalisinden olan ve savaşlarda 
vefat eden askerlerin anne, baba ve çocuklarına 

verilen maaşlarla ilgili kayıtlar.
1865

BOA, ML.MSF.d, 17704, s. 9
Records kept for the salaries which are paid to 
the mothers, fathers and children of those who 

had lost their lives in the battles and 
also were the inhabitants of Karapınar Town. 

1865

[Sadeleştirme]

Karapınar Kazası

Müteveffa Osman oğlu Yusuf’un annesi Fatma 
Hatun’un maaşı,
13 Aralık 1864-12 Mart 1865 arası, aylık 10 
kuruş, 3 aylık 30 kuruş

Müteveffa Hasan oğlu Osman’ın annesi Zeliha 
Hatun’un maaşı,
13 Aralık 1864-12 Mart 1865 arası, aylık 25 
kuruş, 3 aylık 75 kuruş

Müteveffa Mustafa’nın oğlu Eyüb’ün maaşı,
13 Aralık 1864-12 Mart 1865 arası, aylık 20 
kuruş, 3 aylık 60 kuruş

Müteveffa Ahmed oğlu Cemil’in annesi Fatma 
Hatun’un maaşı,
13 Aralık 1864-12 Mart 1865 arası, aylık 20 
kuruş, 3 aylık 60 kuruş

Müteveffa İshak’ın çocukları Osman ve Hayri’nin 
maaşları,
13 Aralık 1864-12 Mart 1865 arası, aylık 10’ar 
kuruş, 3 aylık 60 kuruş

Müteveffa Ali’nin annesi Meryem Hatun’un maaşı,
13 Aralık 1864-12 Mart 1865 arası, aylık 10 
kuruş, 3 aylık 30 kuruş

Müteveffa Abdülkadir’in babası Murad’ın maaşı,
13 Aralık 1864-12 Mart 1865 arası, aylık 20 
kuruş, 3 aylık 60 kuruş

Müteveffa Ahmed oğlu Osman’ın maaşı,
13 Aralık 1864-12 Mart 1865 arası, aylık 25 
kuruş, 3 aylık 75 kuruş

Müteveffa Halil oğlu Mahmud’un kızı Kezban’ın 
maaşı,
Muhtelif aylarda, 13 Ocak 1857-11 Mart 1864 
arası 3.414,5 kuruş, 
13 Mart 1864-12 Mart 1865 arası 480 kuruş, 
[toplam] 3.894,5 kuruş

Yekun, 4.344,5 kuruş

[Transkripsiyon]
Kazâ-i Karapınar

Berây-ı ma’âş-ı Fatma Hâtun vâlide-i müteveffâ 
Osman veled-i Yusuf, Kanunıevvel nihâye-i Şubat 
sene [12]80, Şehriyye 10 kuruş, 3 eşhür 30 kuruş, 
1 aded

Berây-ı ma’âş-ı Zeliha Hâtun vâlide-i müteveffâ 
Hasan veled-i Osman, Kanunıevvel nihâye-i 
Şubat sene [12]80, Şehriyye 25 kuruş, 3 eşhür 75 
kuruş, 1 aded

Berây-ı ma’âş-ı Eyüb mahdûm-ı müteveffâ 
Mustafa, Kanunıevvel nihâye-i Şubat sene [12]80,  
Şehriyye 20 kuruş, 3 eşhür 60 kuruş, 1 aded

Berây-ı ma’âş-ı Fatma Hâtun vâlide-i müteveffâ 
Ahmed veled-i Cemil, Kanunıevvel nihâye-i Şubat 
sene [12]80, Şehriyye 20 kuruş, 3 eşhür 60 kuruş, 
1 aded

Berây-ı ma’âş-ı mahdûmân-ı müteveffâ İshak,
Kanunıevvel nihâye-i Şubat sene [12]80,
Şehriyye Osman 10 kuruş, Hayri 10 kuruş, 3 
eşhür 60 kuruş, 1 aded 

Berây-ı ma’âş-ı Meryem Hâtun vâlide-i müteveffâ 
Ali veled-i …, Kanunıevvel nihâye-i Şubat sene 
[12]80, Şehriyye 10 kuruş, 3 eşhür 30 kuruş, 
1 aded 

Berây-ı ma’âş-ı Murâd peder-i müteveffâ 
Abdülkadir, Kanunıevvel nihâye-i Şubat sene 
[12]80, Şehriyye 20 kuruş, 3 eşhür 60 kuruş, 
1 aded

Berây-ı ma’âş-ı Osman [mahdûm-ı] müteveffâ 
Ahmed, Kanunıevvel nihâye-i Şubat sene 
[12]80, Şehriyye 25 kuruş, 3 eşhür 75 kuruş, 
1 aded

Berây-ı ma’âş-ı Kezban kerîme-i müteveffâ 
Halil veled-i Mahmud, Bâ-şühûr-ı muhtelife,
3.414,5 kuruş, Kanunısani sene [12]72 nihâye-i 
Şubat sene [12]79, 480 kuruş Mart nihâye-i 
Şubat sene [12]80, [toplam] 3.894,5 kuruş, 
2 defa

Yekûn, 4.344,5 kuruş, 10 [aded]



166

BOA, ŞD, 1701 / 54 – 14



167

BOA, ŞD, 1701 / 54 – 14
Karapınar’ın müstakil bir kaza halinde 

yönetilmesi ve Konya Sancağı’na bağlı kalması 
gerektiği hakkında, Karapınar ileri gelenleri

 tarafından kaleme alınan ve 
Konya Valiliği’ne gönderilen dilekçe.

9 Şubat 1868

BOA, ŞD, 1701 / 54 – 14
A petition drafted by the notables of Karapınar 
Town and filed with the Governor’s Office of 

Konya and demanded that the Karapınar must 
have to be governed in the status of an 

independent town and attached to 
the Konya Sanjak. 
9 February 1868

[Transkripsiyon]

[Karapınar ileri gelenlerinden Konya Vâlîsi’ne],
Bu usûl-i mehâsin-şümûl-i cedîdenin icrâsından murâd hayriyet-âde-i cenâb-ı ci-
hânbânî sunûf-ı tebe’a-i devlet-i aliyyesinin her dürlü âsâyiş-hâl ü istirâhat-bâlleri 
herkesi sefâlet ve rezâlet ve envâ’-ı meşakkatden vikâye-muhavverlerine rabt ü ten-
sîki müstelzim-i âlî-i hazret-i tâcidârî olduğu cümle indinde müsellem ve hüveydâ 
olmağla bu def’a Karapınar Kazâsı’nın zabt ü rabt ve mütâba’at-ı mahsûsası Ereğli 
Kazâsı’na tahvîli mesmû’-ı aceze-i fukarâ ve zu’afâ olub hâl bu ki Karapınar Kazâsı 
hâne ve nüfûs ve tekâlîf-i şâhânesinin Ereğli’ye mu’âdil ve belki ziyâde oldukdan 
başka Nefs-i Karapınar’ın Ereğli’ye on iki sâ’at mesâfe ise de tevâbi’i dağınık ve 
gâyed perâkende yaylak-nişîn aşâ’ir oldukları gibi nefs-i kasaba-i mezkûr yaz gün-
lerinde yaylak-nişîn ve perâkende ve dağınık olarak bâ-husûs Hotamış karyesi dahi 
altı mahallât sekiz ve dokuz yüz hâneden mürekkeb büyücek bir aşîret olub eyyâm-ı 
sayfda kezâlik berâ-yı yaylak mesâfe-i ba’îde mahallere gidüb iskân olmaları 
mu’tâd-ı kadîmelerinden olmağla hîn-i hâcetde Ereğli’ye mürâca’atda yirmi beş 
yirmi altı sâ’at mesâfe demek olub gidüb gelmekde hayli meşakkatlere dûçâr ve 
emvâl vergi ve sâ’ir matlûbât-ı şâhânenin nakl ü irsâlinde yirmi dört otuz sâ’at 
mesâfenin ücret-i nakliyesinin mükerrer ve Hazîne-i Celîle’ye hasâr ve mazarratı 
mûcib ve ahâlînin kesb ü ticâret ve tahsîl-i ma’îşetlerine sekte ve halel ve aceze-i 
fukarâ ermile-i nisvân da’vâ-yı hukûk ve sâ’irede aceze kalacaklarına ma’delet-i 
seniyye kâ’il ve razı olmayacağı derkâr olduğu misillü böyle bir kazâ-i cesîmenin 
erâzil ve eşkıyâsı yalnız zâbıta müdîriyle zabt ü rabt ve tesviye-i rü’yet olunması 
gayr-i mümkin olduğundan ahâlî-i fukarâ ve zu’afâ bir vechile mezkûr Ereğli 
Kazâsı’na mutâba’at-ı mahsûsaya razı olamadıklarından Esbkeşân ve sâ’ir emsâlleri 
olan kazâlar misillü mezkûr Karapınar Kazâsı’na müstakil bir kaymakamlık unvânı 
tahsîs ve ta’yîn ve yahud öteden beri taht-ı hükûmet teba’iyetine me’nûs oldukları 
Konya Vilâyet-i Celîlesi’ne rabt-ı mahsûsasının icrâsı cânib-i seniyyü’l-cevânib-i âlî-i 
vilâyet-penâhîleri şâyân buyurularak aceze-i fukarâ ve zu’afâ taraflarından velî-i 
ni’met-i bî-minnetimiz pâdişâhımız efendimiz hazretlerinin devâm-ı eyyâm-ı ömr ü 
ikbâl-i hazret-i şâhâneleri için hayır du’â aldırmağa müsâ’ade-i âlî-i müşîrâneleri 
erzân buyurulmak bâbında işbu arzuhâl-i umûmiye-i âcizânelerimiz bi’t-terkîm tak-
dîme ictisâr kılınmış olmağın ol bâbda ve kâffe-i hâlde emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir.
Fî 15 Şevval sene [12]84 [9 Şubat 1868]
[mühürler] [Karapınar kasabası ileri gelenlerine ait 101 adet mühür]
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Konya Vilayeti Salnamesi, Defa 3, 
h. 1287 (m. 1870), s. 40

Daha önceki yıllarda Ereğli Kazası’na bağlı bir 
nahiye olan Karapınar’ın kaza haline 

getirilmesinden sonra görev yapan ilk kaza
 teşkilatı yöneticileri.

Salname of the Vilâyet of Konya, 3.edition, 
h. 1287 (m. 1870), Page 40

First township administrators who took their 
offices after the Karapınar which was a

 sub-district of Ereğli and had turned into the 
status of a town in the course of previous years.

[Sadeleştirme]

KARAPINAR KAZASI

Kaymakam Mehmed Said Efendi
Naib [Hakim] Mehmed Emin Efendi

Müftü …
Mal Müdürü İhsan Efendi

Tahrirat ve İdare Meclisi Katibi 
Süleyman Efendi

Kaza İdare Meclisi

Başkan Kaymakam Mehmed Said Efendi
Üye Ali Ağa

Üye Tahsin Ağa
Üye Mehmed Efendi

Üye Mal Müdürü İhsan Efendi
Üye Tahrirat ve İdare Katibi Süleyman Efendi

Mahkeme Meclisi

Başkan Naib Mehmed Emin Efendi
Mümeyyiz [Yardımcı Hakim] Fettah Efendi

Mümeyyiz [Yardımcı Hakim]  
Süleyman Efendi

Mümeyyiz [Yardımcı Hakim]  Mustafa Ağa
Mümeyyiz [Yardımcı Hakim]  Mustafa Efendi

Sandık Emini Karabet

HOTAMIŞ NAHİYESİ

Zabıta [Polis] Müdürü Mehmed Efendi
Katibi İbrahim Efendi

[Transkripsiyon]

KAZÂ-İ KARAPINAR

Kaymakamı Mehmed Said Efendi
Nâ’ibi Mehmed Emin Efendi

Müftîsi …
Mâl Müdîri İhsan Efendi

Tahrîrât ve Meclis-i İdâre Kâtibi Süleyman Efendi

Meclis-i İdâre

Re’îs Kaymakam [Mehmed Said Efendi]
A’zâ Ali Ağa

A’zâ Tahsin Ağa
A’zâ Mehmed Efendi

A’zâ Mâl Müdîri [İhsan Efendi]
A’zâ Tahrîrât ve İdâre Kâtibi [Süleyman Efendi]

Meclis-i De’âvî

Re’îs Nâ’ib [Mehmed Emin Efendi]
Mümeyyiz Fettah Efendi

Mümeyyiz Süleyman Efendi
Mümeyyiz Mustafa Ağa

Mümeyyiz Mustafa Efendi

Sandık Emîni Karabet

HOTAMIŞ NÂHİYESİ

Zâbıta Müdîri Mehmed Efendi
Kâtibi İbrahim Efendi
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Konya Vilayeti Salnamesi, Defa 7, 
h. 1291 (m. 1874), s. 40

1874 yılında basılan Konya Vilayeti Salnamesi’ne 
göre Karapınar Kazası yöneticileri. Salnamede 

verilen bilgilerden, 1874 yılında Karapınar’da ilk 
defa belediye teşkilatının da kurulduğu ve 

ilk belediye başkanının 
Hacı Osman Efendi olduğu anlaşılıyor.

Salname of the Vilâyet of Konya, 7.edition, 
h. 1291 (m. 1874), Page 40

Administrators of Karapınar Town as cited by 
the Salname of the Vilâyet of Konya which was 

printed in the year 1874. According to the details 
given by this Salname’s (Yearbook), 

it is understood that the first municipal 
administration was established in Karapınar Town 

in the year 1874 and the first mayor was 
supposed to be Hacı Osman Efendi.

[sadeleştirme]

KARAPINAR KAZASI

Kaymakam Mehmed Efendi
Naib [Hakim] Vekili Mehmed Efendi

Müftü Ahmed Bilal Efendi
Mal Müdürü Osman Efendi

Kaza İdare Meclisi

Başkan Kaymakam Mehmed Efendi
Üye Hacı İbrahim Ağa

Üye Hacı Mehmed Efendi
Üye Hacı Mehmed Ağa

Katip Tahrirat Katibi Salih Efendi

Mahkeme Meclisi

Başkan Naib [Vekili Mehmed] Efendi
Mümeyyiz [Yardımcı Hakim] Hacı Mustafa Efendi

Mümeyyiz [Yardımcı Hakim]  Hüseyin Ağa
Mümeyyiz [Yardımcı Hakim]  Ali Efendi

Katib Mustafa Efendi

Sandık Emini Simon Efendi

Belediye Meclisi

Başkan Hacı Osman Efendi
Üye Receb Efendi
Üye Osman Ağa
Üye Mehmed Bey
Katib Ali Efendi

Bayındırlık Komisyonu

Vekil Hasan Ağa
Vekil Ömer Efendi
Vekil İsmail Ağa

Vekil Karbet Efendi
Katip Cevdet Efendi

Sermayesi : 85.128 kuruş 30 para [yaklaşık 7,5 
milyon TL]

HOTAMIŞ NAHİYESİ

Zabıta [Polis] Müdürü münhal
Katibi İsmail Efendi

[Transkripsiyon]

KAZÂ-İ KARAPINAR

Kaymakamı Mehmed Efendi
Nâ’ib Vekîli Mehmed Efendi
Müftîsi Ahmed Bilal Efendi
Mâl Müdîri Osman Efendi

Meclis-i İdâre

Re’îs Kaymakam [Mehmed] Efendi
A’zâ Hacı İbrahim Ağa

A’zâ Hacı Mehmed Efendi
A’zâ Hacı Mehmed Ağa

Kâtib Tahrîrât Kâtibi Salih Efendi

Meclis-i De’âvî

Re’îsi Nâ’ib [Vekîli Mehmed] Efendi
Mümeyyiz Hacı Mustafa Efendi

Mümeyyiz Hüseyin Ağa
Mümeyyiz Ali Efendi
Kâtib Mustafa Efendi

Sandık Emîni Simon Efendi

Belediye Meclisi

Re’îs Hacı Osman Efendi
A’zâ Receb Efendi
A’zâ Osman Ağa
A’zâ Mehmed Bey
Kâtib Ali Efendi

Menâfi’ Komisyonu

Vekîl Hasan Ağa
Vekîl Ömer Efendi
Vekîl İsmail Ağa

Vekîl Karbet Efendi
Kâtib Cevdet Efendi

Sermâyesi : 85.128 kuruş 30 para

HOTAMIŞ NÂHİYESİ

Zâbıta Müdîri münhal
Kâtibi İsmail Efendi
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BOA, ŞD, 1704 / 12 – 2
Karapınar Kazası yöneticilerine dair gelen 

şikayetler ve bu konuda yapılan araştırma ve 
yaptırımlar hakkında, Konya Valiliği’nden Şura-yı 

Devlet’e [Danıştay] gönderilen yazı. 
24 Kasım 1875

BOA, ŞD, 1704 / 12 – 2
An official letter sent to the Şuray-ı Devlet 

(State Council) by the Konya Governor’s Office, 
and dealt with the complaints raised about the 

administrators of Karapınar Town, and also dwelt 
on the conducted investigations and the 

sanctions imposed in this regard. 
24 November 1875

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Mesned-i Mu’allâ-yı Hazret-i Vekâlet-penâhî’ye,
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, 
Karapınar Kazâsı Nâ’ibi Mustafa Neşat ve İdâre a’zâsından Mehmed ve Tahrîrât Kâtibi Salih 
efendiler ile De’âvî Meclisi mümeyyizleri mühürleriyle memhûr mazbataya melfûfen irsâl olunan 
arzuhâl-i umûmîde kazâ-i mezkûr kaymakamı Mustafa Efendi’nin ba’zı mertebe sû-i idaresi ve 
Mâl Müdîri Ali Efendi ile yek-dil ve yek-cihet olması cihetle bir takım mu’âmelât-ı gayr-i lâyıkada 
bulunduklarından bahisle azl ü tebdîlleri iş’âr ve mâl müdîri tarafından mevrûd bir kıt’a şukkada 
dahi nâ’ib-i mûmâ ileyhin ba’zı mertebe yolsuz ve karyelere mürâsile irsâl etmek gibi usûlsüz 
hareketleri izbâr olunması üzerine mevâdd-ı mesbûtenin me’mûr-ı mahsûs i’zâmıyla mahallince 
bi’l-etrâf tahkîkine ibtidâr olundukda kaymakam ve mâl müdîri hakkındaki mevâdd-ı müştekâ-
bihânın esâsı olmayub mücerred yerlüden Ali Efendi ile diğer müştekîlerin kaymakam ve nâ’ib-i 
mûmâ ileyhimânın aralarını açub menâfi’-i zâtiyelerini celb etmek maksadından ibâret olduğu ve 
nâ’ib-i mûmâ ileyh dahi mukaddemâ nâhiyeliği lağv olunmuş olan Hotamış eslâfı gibi nâ’ib irsâ-
liyle târîh-i ta’yîninden i’tibâren beş mâh zarfında beş yüz kuruş hâsılâtdan nısfını de’âvî cedvelin-
den tenzîl eylemiş olduğundan rû-yı îcâb eder ise i’tâ edeceğini ve Sırçalu [Yeşilyurt] karyesinden 
Hacı Mustafa nâm kimesnenin sirkat olunan çehrisinin tahrîri için birkaç karye muhtârına hitâben 
bit kıt’a mürâsele gönderdiğini i’tirâf eylediği anlaşıldığı gibi kaymakam-ı mûmâ ileyh hakkında 
takdîm kılınan arzuhâl-i umûmî De’âvî Hey’eti ve Tahrîrât Kâtibi Salih Efendi ma’rifetiyle tanzîm 
olunarak kazâ-i mezkûr Rüsûmât Me’mûru Osman Efendi vâsıtasıyla temhîr etdirildiği ve mûmâ 
ileyh Salih Efendi vazîfesiz bir adam olub bulunduğu mahallerde esrâr-ı hükûmeti i’lân eylemek-
de idiği ve merkûm Osman Efendi evrâk-ı sahîha fürûht eylediği cihetle müşterîlere arzuhâl 
kağıdı vermeyüb efkârına mutâbık olan da’vâlar için arzuhâlleri kendisi tertîb ve tahrîr ile istediği 
mikdâr-ı ücret alarak ticâret etmekde bulunduğu ve mârrü’z-zikr arzuhâlde imzâsı bulunan Ali 
Efendi’nin fesâda me’lûf sebk-magazân gürûhundan olduğu ve kazâ-i mezbûr ulemâsından Hacı 
Bilal Efendi ile Müderriszâde Hacı Süleyman Efendi’nin dahi mühürleri olub mûmâ ileyhimâ dahi 
bu misillü yolsuz hâlâtda ön ayak bulundukları tahakkuk etmekle nâ’ib-i mûmâ ileyhin Hotamış 
Nâhiyesi’ne nizâmsız nâ’ib irsâliyle alındığı beyân olunan nısf hâsılâtın Mâl Sandığı’na teslîmi ve 
ba’de-mâ hilâf-ı nizâm kurâya mürâsele irsâl etmemesi ve bi’l-ittifâk mesâlih-i câriye ve de’âvî-i 
vâkı’anın rü’yet edilmesi zımnında nâ’ib-i mûmâ ileyhe ve ba’de-ez-în kendi iş ve güçleriyle meşgûl 
olub hâriz ez-vazîfe umûr-ı hükûmete müdâhale etmemeleri ve şâyed yine bî-vech hükûmet 
aleyhine kıyâm edecek olurlar ise haklarında mu’âmele-i kânûniye îfâ olunacağından bahisle 
mûmâ ileyhimâ Hacı Bilal ve Hacı Süleyman efendilere başka başka tevbîhnâme ve hâric ez-vazîfe 
ahâlînin istid’âlarını mazbatalarına leffen irsâl etmelerinden dolayı Hey’et-i De’âvî’nin bekâsı 
câ’iz değilse de Kanunıevvel ibtidâsında [r. 1 Kanunıevvel 1291 / m. 13 Aralık 1875] müced-
deden icrâ olunacak intihâba bunlar dâhil edilmeyerek cümlesinin tebdîli ve Tahrîrât Kâtibi Salih 
Efendi’nin şu hâliyle bekâsı aslâ câ’iz olamayacağından hemen azliyle yerine diğer münâsi-binin 
ta’yîniyle isminin iş’ârı ve Ali Efendi’nin dahi kaymakam ve mâl müdîri hakkında bî-esâs iştikâ ve 
atâle-i lisâna kıyâm eylemesinden dolayı Kânûn-ı Cezâ’nın Yüzonikinci Bendi hükmünce iki mâh 
müddetle tevkîfi ve Rüsûmât Me’mûru Osman Efendi’nin dahi harekât-ı mesrûdesinden bahisle 
bi’t-tebdîl diğerinin ta’yîni husûsunun Konya Rüsûmât Nezâreti’ne iş’ârı bi’l-havâle Meclis-i İdâre-i 
Vilâyet’de tezekkür ve tensîb olunarak ol vechile îcâbâtı icrâ kılınmış olmağla arz ü 
beyân-ı hâle cür’et olunmuşdur, ol bâbda ve kâtıbe-i ahvâlde emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir.
Fî 25 Şevval sene [1]292 ve fî 12 Teşrinisani sene [12]91 [24 Kasım 1875]
[mühür] [Konya Vâlîsi] Es-Seyyid Ali [Ali Paşa]
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BOA, DH.MKT, 1345 / 92
Karapınar’daki Sultan II. Selim Vakfı’na ait olan 
ancak daha sonra devlet tarafından el konulan 
vergi gelirlerinin yeniden vakfa tahsis edilmesi 

gerektiği hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Maliye 
Bakanlığı’na gönderilen yazı.

15 Eylül 1884

BOA, DH.MKT, 1345 / 92
An official letter sent to the Ministry of Finance by 
the Ministry of Interior Affairs, and dictated that 
the tax revenues which belonged to the Sultan 
Selim II Pious Foundation located in Karapınar 
Town but then seized by the state organization, 

would have to be reallocated to 
this Pious Foundation. 
15 September 1884

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Maliye Bakanlığı’na,
15 Eylül 1884,
Sultan Selim Han [II. Selim] hazretlerinin Karapınar Kazası’nda inşa ve ihya 
buyurdukları cami, imaret, okul, çeşme, han ve hamama tahsis edilen köy ve 
mezraların öşür vergileri, çalışanlarına 660 kile zahire verilmesi ve tüm bakım 
ve onarımının yapılması kaydıyla, 1835 yılında devlet kontrolüne geçmişti. An-
cak şimdiye kadar bunların bakım ve onarımı tam olarak yapılmamış ve vakıf 
çalışanlarına ödenen tahsisat da çok düşük kalmıştır. Bu yüzden bu hayır eserleri 
harap olmaya yüz tutmuştur. Devlet tarafından el konulan öşür gelirlerinin bu 
vakfa yeniden tahsis edilmesi ve ödenmesi uygun olacaktır. Konya Vilayeti İdare 
Meclisi’nden bu konuda gelen yazı gereğinin yapılması için ekte bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 
[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Mâliye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Fî 24 Za [Zilkade] sene [1]301 ve fî 3 Eylül sene [1]300 [15 Eylül 1884],
Hüddâmına senevî maktû’an altı yüz altmış kile zahîre i’tâsıyla kâffe-i ta’mîrât ve 
masârıfât-ı lâzımesi cânib-i mîrîden tesviye ve îfâ olunmak şartıyla cennet-me-
kân Sultan Selim Han [II. Selim] hazretlerinin Karapınar Kazâsı’nda inşâ ve ihyâ 
buyurdukları câmi’-i şerîf ve imâret ve mekteb ve çeşme ve han ve hamâma vakf ve 
tahsîs buyurulmuş olan kurâ ve mezâri’in hâsılât-ı öşriyesi iki yüz elli [r. 1250 / m. 
1835] târihinde mîrîden zabt olunduğu hâlde şimdiye değin ta’mîr ve termîmâtına 
yoluyla bakılamaması ve hüddâmına mahsûs vazîfenin dahi dûn bulunması hayrât-ı 
mezkûrenin harâbiyetini mûcib olduğundan bahisle zabt olunan hâsılât-ı öşriye 
nisbetinde bedel tahsîsiyle vakt ü zamânında i’tâsı hakkında Konya Vilâyeti Meclis-i 
İdâresi’nden meb’ûs mazbata melfûf pusula ile berâber leffen irsâl-i sû-yi devletleri 
kılınmağın me’âline nazaran iktizâ-yı hâlin icrâsı bâbında.
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BOA, DH.MKT, 1360 / 116
Bazı yolsuzluklar yaptığı anlaşılan Karapınar 

Kazası Kaymakamı Salih Razi Efendi’nin 
yargılanması gerektiği hakkında, İçişleri 

Bakanlığı’ndan Sadaret’e 
[Başbakanlık] gönderilen yazı.

18 Ağustos 1886

BOA, DH.MKT, 1360 / 116
An official letter sent to the Grand Vizier’s 

Office (Sadaret) by the Ministry of Interior Affairs, 
and dictated that Salih Razı Efendi who was the 
county governor of Karapınar, had to be trialed 

as  evident  from the fact that he had been 
involved in some acts of corruption. 

18 August 1886

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Sadaret’e,
18 Ağustos 1886,
Karapınar Kazası Kaymakamı Salih Razi Efendi, kaza merkezindeki anbarda bulu-
nan 1884 yılı malından kalma 1.400 şinik arpayı, 2 şiniği 100 paraya Kamer oğlu 
Hacı İbrahim Ağa’ya satmak yerine, ikişer kuruşa Darendeli Hacı Bogos’a satmıştır. 
1874 yılı malından Mirgazi [Emirgazi] anbarındaki çavdar ve çavdarlı buğdayı ise 
parça parça halka satmak daha uygun iken, düşük fiyatla Nakib Osman Ağa’ya 
vermiştir. Ayrıca 1883 yılı koyun sayımından sonra Ağçakend  [Akçakent, Aksa-
ray] köyünde saklandığı tahkik memuru Osman tarafından ihbar edilen 1.800 
koyun hakkında inceleme yaptırmayarak işi kapatmaya çalışmıştır. Bu husulardaki 
savunmasının yeterli olmamasından dolayı yargılanması gerekmektedir. Bu ko-
nuda Konya Valiliği’ne gereken tebligat yapılmıştır. Yine aynı konuda Şura-yı Devlet 
[Danıştay] İçişleri Dairesi’nden kaleme alınan yazı da ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
Emirleriniz beklenmektedir.
 
[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye,
Fî 18 Zâ [Zilkade] sene [1]303 ve fî 6 Ağustos sene [1]302 [18 Ağustos 1886],
Karapınar Kazâsı Kaymakamı Salih Razi Efendi’nin merkez-i kazâ anbarında üç yüz 
senesi [r. 1300 / m. 1884] mâlından müddehar bin dört yüz şinik şa’îri beher çift 
şiniğine Kamer oğlu Hacı İbrahim Ağa tarafından yüz para verildiği hâlde vermeyüb 
ikişer kuruşa Darendeli Hacı Bogos’a ve doksan senesi [r. 1290 / 1874] mâlından 
Mirgazi [Emirgazi] anbarındaki çavdar ve çavdarlı hıntayı müteferrik sûretle 
ahâlîye satmakda menâfi’-i hazîne var iken râyicden noksân fiyâtla Nakib Osman 
Ağa’ya ihâleye ve üç yüz bir senesi [r. 1301 / m. 1883] ağnâm ta’dâdından sonra 
Ağçakend [Akçakent, Aksaray] karyesinde mektûm olduğu tahkîk me’mûru Osman 
nâm kimesne tarafından ihbâr olunan bin sekiz yüz ağnâm hakkında tedkîkât icrâ 
etmeyerek işi kapatmağa cür’et eylemesinden ve bu yoldaki müdâfa’âtının şâyân-ı 
kabûl görülememesinden dolayı îcâb eden muhâkemesinin usûlü dâ’iresinde icrâsı 
için Konya Vilâyeti’ne teblîgât îfâ ve İntihâb-ı Me’mûrîn Komisyonu’na ma’lûmât 
i’tâsı hakkında vilâyet-i müşârün ileyhâdan vâki’ olan iş’âr üzerine Şûrâ-yı Devlet 
Dâhiliye Dâ’iresi’nden kaleme alınan mazbata leffen arz ve takdîm kılınmağla ol 
vechile icrâ-yı îcâbı merhûn-ı müsâ’ade-i aliyye-i fahîmâneleridir, ol bâbda.
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BOA, DH.MKT, 1559 / 66
Karapınar’da yapılması düşünülen hapishane 

hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Şehremaneti’ne 
[İstanbul Belediyesi] gönderilen yazı.

31 Ekim 1888

BOA, DH.MKT, 1559 / 66
An official letter sent to the Istanbul Municipal 

Administration by the Ministry of Interior Affairs, 
and dealt with the jailhouse supposed to be 

built in Karapınar Town. 
31 October 1888

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Şehremaneti’ne [İstanbul Belediyesi],
31 Ekim 1888,
Karapınar Kazası’nda 4 bin küsur kuruşla yeni bir hapishane inşası için Konya 
Valiliği’nden gelen yazı keşif defteriyle birlikte ekte gönderilmiştir. Bahsi geçen keşif 
defteri, mimarlık ilmine ve tasarruf kurallarına uygun olup olmadığının tespiti için 
inceleyiniz. 

[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Şehremânet-i Celîlesi’ne
25 S [Safer] sene [1]306 ve fî 19 Teşrinievvel sene [1]304 [31 Ekim 1888],
Karapınar Kazâsı’nda dört bin küsûr kuruşla müceddeden bir bâb habshâne inşâsı 
zımnında taleb-i me’zûniyeti hâvî Konya Vilâyet-i Celîlesi’nden meb’ûs tahrîrât 
melfûf keşif defteriyle berâber savb-ı âlî-i Emânet-penâhîleri’ne irsâl kılınmış 
olmağla mezkûr defterin fenn-i mi’mârîye ve kâ’ide-i tasarrufiyeye muvâfık olub 
olmadığının usûl ve emsâli vechile bi’t-tedkîk iş’âr ve yine i’âde ve tesyârı husûsuna 
himem-i aliyye-i âsafâneleri derkâr buyurulmak bâbında.
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BOA, DH.MKT, 1599 / 82
Karapınar Kazası’ndaki tuzlalara saldıran 

eşkıyalar hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Maliye 
Bakanlığı’na gönderilen yazı.

28 Şubat 1889

BOA, DH.MKT, 1599 / 82
An official letter sent tot the Ministry of Finance 
by the Ministry of Interior Affairs, and dealt with 
the brigands who had organized attacks to the 

salterns located in Karapınar Town. 
28 February 1889

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Maliye Bakanlığı’na,
28 Şubat 1889,
Karapınar Kazası’nda bulunan tuzlaya 10 eşkıya gelerek süvari Abidin’e suikast 
etmek emelinde bulundukları gibi bu tuzlanın Farsak Gölü’nden tuz çalmak üzere 
yine 15 nefer eşkıya gelmiş ve karşı konulduğu sırada tuzlanın süvarisi olan Seyyid 
Ağa’yı yaralamışlar ve idareye saldırarak kaçmışlardır. Gereğinin yapılması için 
konunun Konya Düyun-ı Umumiye Müdürlüğü’nden bildirilmesi üzerine, tuzlanın 
Gömüklü Gölü’nden tuz çaldıkları ortaya çıkan şahıslardan tuzun miktarına göre 
para cezası tahsil olunarak ilgili memurlara teslim edilmiştir. Ayrıca adı geçen 
Abidin’e suikast iddiasının ispatlanamadığı ve Kolcu Seyyid’i yaralayarak firar etmiş 
olan 6 nefer eşkıyanın da yakalanarak tutuklandığı Konya Valiliği’nden bildirilmiştir. 
Bu konuda gereğini yapınız.

[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Mâliye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Fî 27 C [Cemaziyelevvek] sene [1]306 ve fî 16 Şubat sene [1]304 [28 Şubat 1889],
Karapınar Kazâsı’nda kâ’in memlehaya on eşkıyâ gelerek süvârî-i sâbık Abidin’e 
sû’ikasd etmek emelinde bulundukları gibi mezkûr memlehanın Farsak Gölü’nden 
tuz sirkat etmek üzere yine on beş nefer eşkıyâ gelüb esnâ-yı müdâfa’ada mem-
laha süvârîsi Seyyid Ağa’yı cerh ve idâreye hücûm ederek mu’ahharan savuşmuş 
olduklarından bahisle icrâ-yı îcâbı Konya Düyûn-ı Umûmiye Müdîriyeti’nden iş’âr 
olunması üzerine memleha-i merkûmenin Gömüklü Gölü’nden tuz sirkat eyle-
dikleri tahakkuk eden eşhâsdan tuzun mikdârına göre cezâ-yı nakdî tahsîl olu-
narak me’mûrîne teslîm edildiği gibi merkûm Abidin’e sû’ikasd iddi’âsının derece-i 
sübûta gelemediği ve Kolcu Seyyid’i cerh ederek firâr etmiş olan altı nefer eşkıyânın 
dahi sâye-i muvaffakiyet-vâye-i cenâb-ı pâdişâhîde derdest edilerek taht-ı tevkîfe 
alındıkları ifâdesine dâ’ir Konya Vilâyet-i Aliyyesi’nden meb’ûs tahrîrât leffen sû-
yı âlî-i dâverîlerine irsâl kılınmağın iktizâsının îfâsına himem-i aliyye-i nezâret-
penâhîleri derkâr buyurulmak bâbında.
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BOA, ŞD, 1717 / 7 – 3
Karapınar’da Pazartesi günleri bir pazar 

kurulması gerektiği hakkında, 
Karapınar Kazası İdare Meclisi’nden Konya 

Valiliği’ne gönderilen yazı.
6 Şubat 1892

BOA, ŞD, 1717 / 7 – 3
An official letter sent to the Konya Governor’s 

Office by the Administrative Council of 
Karapınar Town, and dealt with the necessity of 

setting up an open market 
on every Monday at the Karapınar Town. 

6 February 1892

[Sadeleştirme]

[Karapınar Kazası İdare Meclisi’nden],
Konya Valiliği’ne,
Karpınar kasabası Şam yolu üzerinde olup Ereğli’ye on iki saat, Karaman ve Aksaray kazalarına 
da on beşer saat uzaklıkta ve bu üç kazanın ortasında bulunmaktadır. Kasabada Sultan II. Selim 
hazretlerinin yaptırdığı gayet güzel iki minareli bir cami, bir hamam ve daha başka nadir eser-
ler bulunmaktadır. Kasabamız, bu eserler için bir de vakıf kurduran Sultan II. Selim tarafından 
kurulmuş ve geliştirilmiş bir kasabadır. Bağlı köylerde 2.832 hane bulunmakta ve bu köylerde 
yaşayanlar çoğunlukla tarım işiyle geçinmektedirler. Ayrıca deve ve koyun da yetiştirilmektedir. 
Kazamız, kendi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmektedir. Durum böyle olmasına rağmen şimdiye 
kadar kasabamızda bir pazar ihdas olunmamıştır. Bu yüzden üretilen mallardan elde edilen 
yapağı, seccade, halı, kilim vb. ürünlerden gereği gibi fayda sağlanamamaktadır. Padişahımız 
sayesinde her bir şehir ve kasaba kalkınmakta olduğu ve de özellikle kasabamızın ihyasına 
Padişahımızın ulu ataları katkıda bulunduğu halde pazar ihdas olunmak şerefinden ve bunun 
sağlayacağı kolaylıklardan bu kasabanın mahrum kalmasına, Allah da razı olmayacaktır. Zikr olu-
nan komşu şehirlerin pazar kurulan günlerine uygun olarak burada da Pazartesi günleri bir pazar 
kurulması münasip olacaktır. Gereğinin yapılması için acizane işbu mazbatamız düzenlenmiştir. 
Emir ve ferman efendimizindir.
6 Şubat 1892 [mühürler] Karapınar Kaymakamı Ahmed Necib, Naib Es-Seyyid Mehmed Kamil ibn 
Emin, Müftü Mehmed …, Mal Müdürü Nureddin Şerif, Tahrirat Katibi Es-Seyyid Mustafa … ,
Üye Es-Seyyid Mehmed Tevfik, Üye İsa Ruhi

[Transkripsiyon]

[Karapınar Kazâsı İdâre Meclisi’nden],
Konya Vilâyet-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne,
Nefs-i Karpınar kasabası Ereğli’ye on iki Karaman ve Aksaray kazâlarına on beşer sâ’at mesâfede 
ve şu üç kazânın vasatında ve Şam-ı Şerîf câddesinde vâki’ ve Sultân Selim Han-ı aden-âşiyân 
[II. Selim] hazretlerinin ihyâ-kerdeleri olan gâyet latîf iki minâreli bir câmi’-i şerîf ve bir aded 
hamâm ve daha ba’zı âsâr-ı nâdire ile vâkıf-ı müşârün ileyh cânibinden vaktiyle lütfen umrânına 
ibzâl-i himmet buyurulmuş bir kasaba olub iki bin sekiz yüz otuz iki hâneden ibâret bulunan 
kurâsı ahâlîlerinin başlıca ticâretleri dahi umûm derecesinde olan zirâ’atden başka en a’lâ deve 
[ve] koyun dahi yetişdirilmekde ve sâye-i muhassenât-vâye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîde bu makûle 
ihtiyâcât-ı asliyeyi dâhilen kemâl-i suhûletle tedârik eylemekde bulundukları hâlde bu kasabaya 
şimdiye kadar pazar ihdâs olunmadığı cihetle sâlifü’l-arz mahsûlât-ı dâhiliyeden bulunan yapağı 
… ağnâm seccâde halı kilim ve sâ’ireden gereği gibi intifâ’ edilememekde olmasına ve sâye-i 
ma’mûriyet-vâye-i cenâb-ı zıllullahîde her bir şehir ve kasaba i’mâr ve ihyâ buyurulmakda olduğu 
ve bâ-husûs bu kasabamızın ihyâsına cedd-i emced-i hazret-i tâcidârî tarafından vaktiyle himmet-
sebk eylemiş idiği hâlde pazar ihdâs olunmak şerefinden ve teshîl-i esbâb-ı ticâretden mahrûmi-
yeti bi’l-vücûh mugâyir-i rızâ-yı âlî olacağından ve zikr olunan civâr şehirlerin pazar eyyâmlarına 
nisbetle burada da Pazar eyyâmı pazarertesine tesâdüf etdirilmesi tensîb kılındığından lütfen icrâ-
yı îcâbı istirhâmında işbu mazbata-i âcizânemiz bi’t-tanzîm takdîm kılındı, ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 8 Receb sene [1]309 ve fî 25 Kanunısani sene [1]307 [6 Şubat 1892]
[mühürler] Karapınar Kaymakamı Ahmed Necib, Nâ’ib Es-Seyyid Mehmed Kamil ibn Emin
Müftî Mehmed … , Müdîr-i Mâl Nureddin Şerif, Kâtib-i Tahrîrât Es-Seyyid Mustafa …
A’zâ Es-Seyyid Mehmed Tevfik, A’zâ İsa Ruhi
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BOA, BEO, 344 / 25743 – 2
Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında fesat 

çıkarmak amacıyla Konya’da bazı davranışlarda 
bulunan ve bu nedenle Karapınar’a gönderilen 
kişi hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Sadaret’e 

[Başbakanlık] gönderilen yazı.
1 Mayıs 1894

BOA, BEO, 344 / 25743 – 2
An official letter sent to the Grand Vizier’s Office 
by the Ministry of Interior Affairs, and dealt with 
a person who, with a view to foment discontent 

among the Moslems and Christians, had 
committed some  illegal acts in Konya, and for 

this reason, he was banished to 
the Karapınar Town. 

1 May 1894

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Sadaret’e,
Konyalı Hıriston adlı şahsın İslam ve Hıristiyan ahali arasında fesat çıkarmaya yöne-
lik bazı davranışlarda bulunduğu ve kendisinin şu aralık Konya’da kalmasının mahzurlu 
olması nedeniyle geçici olarak Hıristiyan bulunmayan Karapınar’a gönderilmesinin uygun 
olacağı, Konya Valiliği tarafından bir telgrafla talep edildiği hakkında daha önce tarafınıza 
bir yazı göndermiştim. Bu yazıma gelen 15 Ocak 1894 tarihli cevabınızda teklif edilen bu 
tedbirin uygun olduğu ve gelişmelerin valilik tarafından iletilmesi gerektiği bildirilmişti. 
Son olarak Konya Valiliği’nden alınan ve ekte takdim edilen 12 Nisan 1894 tarihli ve 
24 numaralı yazıda, adı geçen kişinin Konya ulemasından Tavaslı Osman Efendi’nin bir 
camide Hıristiyanlar aleyhinde vaaz verdiğini iddia ederek “Ahmed” imzasıyla Şeyhülislamlık 
makamına bir dilekçe verdiği, bu kişinin kendisine yapılan nasihatları dinlemediği, bu 
yolda dedikodu üretmekten geri durmadığı, kendisinin aslında dinsiz olduğu ve şu sıralar 
Karapınar’dan gönderdiği bir dilekçe ile de bu durumunu ortaya koyduğu anlatılmaktadır. 
Durum arz olunur.
1 Mayıs 1894

[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadaret-penâhî’ye,
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Konyalı Hıriston nâm şahsın İslâm ve Hıristiyan ahâlî beyninde fesâd zuhûrunu mûcib ba’zı 
tesvîlâtda bulunduğundan ve şu aralık orada bulundurulması mahzûru mûcib olacağından 
bahisle Hıristiyan bulunmayan Karapınar Kazâsı’na muvakkaten i’zâmı hakkında Konya 
Vilâyeti’nden keşîde olunan telgrafnâmenin leffiyle takdîm olunan tezkere-i çâkerâneme 
cevâben şeref-vârid eden 3 Kanunısani sene [1]309 [15 Ocak 1894] târîhli tezkere-i sâmi-
ye-i sadâret-penâhîlerinde bu sûret münâsib görülerek îcâb-ı hâlin icrâsı ve merkûmun 
ne gibi tesvîlâtda bulunduğunun muvazzahan iş’ârı husûsunun vilâyete teblîği emr ü izbâr 
kılınmakdan nâşî keyfiyet vilâyet-i müşârün ileyhâya bildirimiş idi, ol bâbda bu kere alınub 
melfûfuyla ma’an takdîm kılınan 31 Mart sene [1]310 [12 Nisan 1894] târîh ve yirmi dört 
numaralı tahrîrât-ı cevâbiyede merkûmun Konya ulemâsından Tavaslı Osman Efendi’nin 
câmi’-i şerîfde Hıristiyanlar aleyhinde va’z ü nasîhat ile ahâlî beynine nifâk ilkâ eylediği yo-
lunda akdemce Ahmed imzâsıyla bir varaka tasnî’ ederek Makâm-ı Âlî-i Meşîhat-penâhî’ye 
takdîm etmesi üzerine tenbîhât-ı mü’essire icrâ kılındığı hâlde mütenassıh olamayarak 
bu yolda tesvîlâtdan hâlî kalmamakda olduğu gibi kendisi hadd-i zâtında ahlâk-ı reddiye 
ashâbından olub ne gibi efkâr-ı sehîfe beslemekde bulunduğu bu kere Karapınar’dan irsâl 
eylediği istid’ânâme ile de müsbit idiği gösterilmiş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü’l-emrindir.
Fî 25 Şevval sene [1]311 ve fî 19 Nisan sene [1]310 [1 Mayıs 1894]
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BOA, DH.MKT, 2087 / 26
Karapınar’da bir telgraf merkezi 

açılması gerektiği hakkında, 
İçişleri Bakanlığı’ndan Telgraf ve Posta 

Bakanlığı’na gönderilen yazı.
5 Aralık 1897

BOA, DH.MKT, 2087 / 26
An official letter sent to the Ministry of 

Telegraphic and Postal Services by the Ministry 
of Interior Affairs, and dealt with the necessity of 

opening a telegraphic services office 
in the Karapınar Town. 

5 December 1897

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Telgraf ve Posta Bakanlığı’na,
5 Aralık 1897,
Karapınar Kazası’nda bir telgrafhane açılmasına lüzum görülmüş ve icap eden 
direk ve eşya bedeli sigorta, gümrük vergisi ve nakliye masrafı olarak 15.000 kuruş 
ve memur maaşları için de 16.040 kuruş tahsis edilmesi gerektiği, Konya Telgraf 
ve Posta Başmüdürlüğü’nün verdiği bilgilerden anlaşılmıştır. Karapınar Kazası 
Kaymakamlığı’nın bildirdiğine göre, bu meblağın yerel kaynaklardan karşılanması 
mümkün görünmektedir. Bu telgrafhanenin açılması halinde geliri, giderlerini 
karşılayabilecektir. Bu nedenle icabının yapılması, memurların atanması ve gerekli 
alet ve edevatın gönderilmesi, Konya Vilayeti İdare Meclisi’nden gönderilen ve ekte 
sunulan 9 Kasım 1897 tarih ve 326 numaralı yazı ile talep edilmektedir. 
Gereğini yapınız.
 
[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Telgraf ve Posta Nezâret-i Aliyyesi’ne,
Fî 10 Receb sene [1]315 ve fî 23 Teşrinisani sene [1]313 [5 Aralık 1897],
Karapınar Kazâsı’nda bir bâb telgrafhâne küşâdına lüzûm görünerek îcâb eden 
direk ve eşyâ bahâsıyla sigorta ve resm-i gümrük ve berren nakliye masârıfı ol-
mak üzere on beş bin ve me’mûr ve sâ’ire ma’âş ve masârıfât-ı seneviyesi için 
dahi on altı bin kırk kuruş tahsîsine ihtiyâc mess edeceği Konya Telgraf ve Posta 
Başmüdîriyeti’yle cereyân eden muhâbereden ve mebâliğ-i mezkûrenin mahallince 
taht-ı ta’ahhüde alındığı dahi kazâ-i mezkûr kaymakamlığının iş’ârından anlaşıldığı 
ve mezkûr telgrafhânenin küşâdı hâlinde vâridâtı masârıf-ı zarûriyesine tekâbül 
edeceği cihetle îcâbının icrâ ve me’mûrîn ve edevât-ı lâzımenin ta’yîn ve isrâsı lüzû-
muna dâ’ir Konya Vilâyeti Meclis-i İdâresi’nden meb’ûs 28 Teşrinievvel sene [1]313 
[9 Kasım 1897] târih ve üç yüz yirmi altı numaralı mazbata leffen sû-yı âlîlerine irsâl 
kılındı, sûret-i iş’âra nazaran iktizâsının îfâ ve inbâsına himem-i aliyyeleri masrûf 
buyurulmak bâbında.
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BOA, BEO, 1221 / 91526 – 3
Kış mevsimin soğuk ve daha sonraki ayların 

kurak geçmesi nedeniyle mahsul elde edemeyen 
Konya, Karapınar, Hadim ve Karaman kazaları 
çiftçilerine yapılacak devlet yardımı hakkında, 

İçişleri Bakanlığı’ndan Sadaret’e 
[Başbakanlık] gönderilen yazı.

3 Kasım 1898

BOA, BEO, 1221 / 91526 – 3
An official letter sent to the Grand Vizier’s Office 
by the Ministry of Interior Affairs, and dealt with 
the state support to be rendered to the farmers 

of Konya, Karapınar, Hadim and Karaman 
localities since they had not been able to yield 
any crops because of the cold winter season 
conditions and the aridness that prevailed 

during the subsequent months. 
3 November 1898

[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye,
Müsta’cel,
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Geçen güz mevsiminde ekilen mahsûlât şiddet-i şitâdan bozulduğu gibi bahar eyyâmında 
imtidâd eden kuraklık sebebiyle de zirâ’at kâbil olamamasından dolayı Konya Kazâsı’yla 
Karapınar ve Hadim ve Karaman kazâlarından ve sâ’ir mahallerden zürrâ’ ve ahâlî tohum-
luk ve yemeklik için mürâca’at etmekde oldukları ve icrâ kılınan tahkîkâta göre on sekiz 
bin İstanbul kîlesi zahîreye ihtiyâc olub verilmediği sûretde ahâlî sefâlete dûçâr olacakları 
beyânıyla gelecek sene vakt-i hasâdda tahsîl olunmak üzere mezkûr on sekiz bin kîle za-
hîrenin ba’zı mahallerce emânete kalan sene-i hâliye a’şâr zahîresinden erbâb-ı ihti-
yâca tevzî’ ve i’tâsı zımnında taleb-i me’zûniyeti hâvî Konya Vilâyeti Meclis-i İdâresi’nden 
meb’ûs mazbata 30 Eylül sene [1]314 [12 Ekim 1898] târihinde takdîm kılınmış idi, vilâyet-i 
müşârün ileyhâdan ahîren te’kîd ve ta’cîl-i keyfiyet edilmesi üzerine vilâyetde üç yüz üç [r. 
1303 / m. 1887] senesinde muhtâcîn-i ahâlîye ta’vîzan verilen zehâ’irden bir çok bakâyâ 
olub bu bakâyâ durur iken hazîne-i devletden başkaca zehâ’ir mübâya’a ve i’tâsı hasbe’l-
hâl müşkil olacağından beyân olunan muhtâcîn-i zürrâ’a verilmesi îcâb eden tohumluk za-
hîrenin mülhakât-ı sâ’ire ta’vîz zehâ’iri bakâyâsından hemen bi’t-tahsîl kefâlet-i müteselsile 
ile muhtâcîn-i merkûmeye i’tâsı daha münâsib olacağına binâ’en şu esâsa göre mu’âmele 
olunmak üzere keyfiyetin Meclis-i İdâre-i Vilâyetce bi’t-tezekkür îfâ-yı muktezâsı hakkında 
sebk eden iş’âra cevâben meclis-i mezkûrdan ve vilâyetden gelen 18 ve 19 Teşrinievvel sene 
[1]314 [30-31 Ekim 1898] târihli telgraf mazbatasıyla telgrafnâmede üç yüz üç [r. 1303 / m. 
1887] senesinde ta’vîzan tevzî’ olunan zehâ’irden mümkünü’l-husûl olanları vaktiyle istîfâ 
edildiği ve şimdi tahsîli kâbil olmayanlar bakâyâda olduğu gibi esâsen bu zahîreyi taleb 
edenlerden mezkûr bakâyâ tahsîl olunmak îcâb edeceğine göre böyle muhtâc oldukları 
zamânda istîfâsında adem-i imkân nümâyân olduğu ve Antalya’ya mülhak İstanos zürrâ’ıyla 
nevâhî-i sâ’irenin ve Alaiye Kazâsı’na tâbi’ otuz altı karyenin zahîreye şiddetle ihtiyâcları 
olub mevsim-i zirâ’atin mürûrundan evvel îcâb eden zehâ’ir hükûmetce mübâya’a ve zürrâ’a 
tevzî’ edilmediği hâlde ahâlî tohumsuz kalacağından sene-i âtiyede kaht ve galâ vukû’ 
bulacağı gibi vâridât-ı öşriye de sektedâr olacağı ve zehâ’ir-i mezkûrenin dâhil ve hâricden 
râyic-i hâzıra göre on iki bin lira ile tedârik ve mübâya’ası kâbil olduğu ve bu da hükûmetce 
ihtiyâcları mütehakkık olan kurâ ahâlîsinin gelecek üç yüz on beş [r. 1315 / m. 1899] senesi 
vakt-i hasâdından üç yüz on yedi [r. 1317 / m. 1891] senesi vakt-i hasâdına kadar üç taksît ile 
te’diye edilmek üzere kefâlet-i müteselsile ile Zirâ’at Bank Şubesi’nden edâne etdirilmesine 
vâbeste bulunduğu beyânıyla îcâbının bir ân evvel îfâsı izbâr ve mezkûr telgrafnâmeler lef-
fen takdîm ve tesyâr kılınmışdır, dermiyân olunan lüzum ve ihtiyâca nazaran hem ahâlînin 
zarûreti tehvîn ve hem de vâridât-ı öşriye te’mîn edilmek üzere iktizâsının îfâ ve emr ü inbâsı 
menût-ı re’y-i âlî-i fehâmet-penâhîleridir, ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 18 Cemaziyelahir sene [1]316 ve fî 22 Teşrinievvel sene [1]314 [3 Kasım 1898]
[imza] Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliye Memduh [Mehmed Faik Memduh Paşa]
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BOA, DH.TMIK.S, 20 / 14 – 39
Karapınar’daki Sultan II. Selim Vakfı 

camiinin tamir edilmesi gerektiği hakkında, 
Konya Valiliği’nden İçişleri Bakanlığı’na 

gönderilen yazı.
1 Şubat 1899

BOA, DH.TMIK.S, 20 / 14 – 39
An official letter sent to the Ministry of Interior 

Affairs by the Konya Governor’s Office and dealt 
with the necessity of repairing the mosque owned 

by the Sultan Selim II Pious Foundation 
set up in Karapınar Town. 

1 February 1899

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Devletlü efendim hazretleri,
Karapınar’da bulunan Sultan Selim [II. Selim] ve Nevşehir’de olan İbrahim Paşa 
cevâmi’ ve evkâf-ı şerîfesinin muhtâc-ı ta’mîr olduğu bir lâyiha-i çâkerânemde 
gösterilmesi ve keyfiyetin nezâret-i celîlelerinden Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’ne 
bildirilmesi üzerine nezâret-i müşârün ileyhâdan yazılub sûreti leffen gönderilen 
fî 7 Kanunıevvel sene [1]314 [19 Aralık 1898] târihli tahrîrât-ı aliyyede Sultân Selim 
Câmi’-i Şerîfi’nin vâridâtı Mâliye Hazînesi’nden ve İbrahim Paşa Evkâfı dahi Hazîne-
i Evkâf’dan mazbût olduğu cihetle biri için Hazîne-i Mâliye’ye mürâca’at olunması 
ve diğeri hakkında îcâbı derdest-i icrâ olunduğu teblîğ ve iş’âr buyurulmuş ise de 
Sultan Selim Câmi’-i Şerîfi’nin vâridâtı Evkâf’dan ve İbrahim Paşa Câmi’-i Şerîfi 
evkâfı da Mâliye Hazînesi’nden mazbût olduğuna ve hatta İbrahim Paşa Evkâfı’nın 
nezâret ve tevliyeti Niğde Mutasarrıflığı’nda bulunduğuna göre iş’âr-ı vâkı’ada bir 
sehv olduğu anlaşılmış ve ma’a-mâ-fîh maksad muhtâc-ı ta’mîr ve ihyâ olan cevâ-
mi’ ve evkâf-ı mezkûrenin bir an evvel emr-i termîminin icrâsından ibâret bulunmuş 
olduğundan tashîh-i mu’âmele ile berâber ta’mîrâta müte’allik emrin tesrî’-i i’tâsı 
lüzûmu nezâret-i müşârün ileyhimâya re’sen ve cevâben yazılmışdır, Konya’da olan 
Sultan Selim Câmi’-i Şerîfi’nin her ciheti müşrif-i harâb olarak serî’an icrâ-yı ta’mîri 
husûsuna me’zûniyet i’tâsı yedi senedir mütevâliyen Evkâf Nezâret-i Celîlesi’ne 
yazıldığı ve taraf-ı bendegânemden ekîden tekrâr-ı keyfiyet olunduğu hâlde âkibet 
üç yüz dokuz [r. 1309 / m. 1893] târihinde gönderilen evrâk-ı keşfiyeye cevâben 
nezâret-i müşârün ileyhâdan fî 2 Kanunısani sene [1]314 [14 Ocak 1899] târih 
ve yüz yirmi altı numarasıyla bir tahrîrât gelmiş ve bunda mezkûr câmi’-i şerîfin 
evkâfı bulunmadığı ve binâ’en aleyh Mâliye Hazînesi’ne mürâca’at edilmek lâzım 
geldiği gösterilmişdir, câmi’-i şerîfin vâridât-ı vakfiyesi olub olmadığının ta’yîni ve 
ta’yîn edildikden sonra hemen evrâk-ı mersûlenin Mâliye Nezâret-i Celîlesi’ne irsâli 
üç dört günlük bir iş iken yedi sene sonra cevâb verilmesi şâyân-ı esef ve dâ’î-i 
su’âldir, mevki’-i çâkerânemi işkâl eden bir te’ehhürün mâhiyeti her üç câmi’-i şerîf 
hakkında zât-ı devletlerine mürâca’at mecbûriyetini vermekle tafsîl-i hâle cür’et 
olunur, ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 20 Ramazan sene [1]316 ve fî 20 Kanunısani sene [1]314 [1 Şubat 1899]
[mühür] Konya Vâlîsi Mehmed Ferid [Mehmed Ferid Paşa]
 



192

BOA, DH.MKT, 2280 / 83



193

BOA, DH.MKT, 2280 / 83
Karapınar ve Ereğli kazaları çiftçilerine 

yapılacak tohumluk yardımı hakkında, İçişleri 
Bakanlığı’ndan Sadaret’e [Başbakanlık] 

gönderilen yazı.
5 Aralık 1899

BOA, DH.MKT, 2280 / 83
An official letter sent to the Grand Vizier’s Office 
by the Ministry of Interior Affairs, and dealt with 

the seed support to be rendered to the farmers of 
Karapınar and Ereğli Towns. 

5 December 1899

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Sadaret’e,
5 Aralık 1899,
Konya Vilayeti genelinde tarım vergilerinde artış görüldüğü bir sırada Karapınar 
ve Ereğli kazaları çiftçilerinden bazılarının tohumluk yardımı alabilmek için Ziraat 
Bankalarına müracaat ettikleri fakat bunların teminat göstermekte zorlandıkları 
ve bu nedenle kefil göstermeleri şartıyla çiftçilere bankadan 1.000 lira yardım 
dağıtılmasının uygun olacağı Konya Valiliği’nden bildirmişti. Bunun üzerine kaç 
kişinin bu durumda olduğu hakkında Konya Valiliği’nden bilgi istenmiştir. Son 
olarak alınan telgrafta çok şükür artık ihtiyaç kalmadığı bildirilmektedir. Sadece 
bazı dağ köylerinde geçen yıldan beri devam eden kuraklıktan dolayı yeterli ürün 
alınamadığı belirtilmektedir. Bunlar tohumluk yardımına ihtiyaç duymalarına 
rağmen toprak sahibi olmadıklarından teminat gösterememektedirler. Bu nedenle 
mevsimi geçmeden dağ köylerindeki çiftçilere yardım edilmesi gerekmektedir. 
Durum arz olunur.
 
[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye,
Fî 2 Şaban sene [1]317 ve fî 23 Teşrinisani sene [1]315 [5 Aralık 1899],
Karapınar ve Ereğli kazâları zürrâ’ından ba’zıları tohumluk zahîre aramakda 
olmalarından dolayı Zirâ’at bankalarına mürâca’atla tehvîn-i ihtiyâcları kendilerine 
tefhîm olunmuş ise de te’mînât irâ’esinden izhâr-ı acz etdikleri beyânıyla kefâlet-i 
müteselsile ile bankadan bin lira bi’l-i’tâ zürrâ’a mu’âvenet olunması Konya Vilâyet-
i Celîlesi’nden iş’âr kılınması üzerine vilâyet a’şârında bu sene fazla görülmüş iken 
mezkûr iki kazâda ba’zı zürrâ’ kaydıyla tohumluğa ihtiyâc gösterilmesi ve te’mînât 
irâ’esinden izhâr-ı acz edilmesi cihetiyle kaç kişiye tohumluk zahîre verilmek lâzım 
geleceği vilâyet-i müşârün ileyhâdan isti’lâm edilmiş idi, bu kere cevâben alınub 
leffen takdîm kılınan telgrafnâmede lehü’l-hamd ihtiyâc olmayub yalnız ba’zı dağ 
kurâsında geçen sene devâm eden kuraklıkdan nâşî zer’ olunan tohumların bir 
kısmı neşv ü nemâ bulunamadığı ve zamân idrâkinde bir nev’ ârızaya uğrayub 
lâyıkıyla hâsılât alınamadığı cihetle zürrâ’ tohuma muhtâc oldukları ve bun-
lar ashâb-ı emlâkdan olmadıkları cihetle te’mînât gösteremedikleri bi’t-tahkîk 
anlaşıldığı beyânıyla iş’âr-ı sâbıkı te’yîden îfâ-yı muktezâsı izbâr olunmasına ve 
mevsim-i zirâ’at geçmekde bulunmasına nazaran iktizâsının sür’at-i îfâ ve emr 
ü inbâsı menût-ı re’y-i âlî-i sadâret-penâhîleridir, ol bâbda.
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BOA, BEO, 1417 / 106222 – 2
Karapınar ve Ereğli kazalarında zor durumda 
olan çiftçilere Ziraat Bankası’ndan borç para 

verilmesi hakkında, Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlığı’ndan Sadaret’e 

[Başbakanlık] gönderilen yazı.
12 Aralık 1899

BOA, BEO, 1417 / 106222 – 2
An official letter sent to the Grand Vizier’s 

Office (Sadaret) by the Ministry of Trade and 
Public Works, and dealt with the necessity of 
extending loans from Ziraat Bankası to the 

farmers who were in a difficult situation at the 
Towns of Karapınar and Ereğli. 

12 December 1899

[Sadeleştirme]

[Ticaret ve Bayındırlık Bakanlığı’ndan Sadaret’e],
Konya Vilayeti’ne bağlı Karapınar ve Ereğli kazaları çiftçilerinden teminat vere-
meyen ve tohumluk zahireye muhtaç olanlara Ziraat Bankası aracılığıyla ve mü-
teselsil kefalet yoluyla 1.000 lira dağıtılması için İçişleri Bakanlığı’ndan gelen ta-
lep hakkında göndermiş olduğunuz 7 Aralık 1899 tarihli ve 211 numaralı yazınız 
bakanlığımıza ulaşmıştır. Durum hemen Ziraat Bankası’na bildirilerek gereğinin 
yapılması istenmiştir. Banka idaresinden gelen ve ekte bilgilerinize sunulan ce-
vapta, adı geçen kazalarda teminat veremeyecek olan çiftçilere 100.000 kuruş borç 
dağıtılmasının [Sadaret] izni ile mümkün olabileceği belirtilmektedir. 
Durum arz olunur.
12 Aralık 1899
[imza] Ticaret ve Bayındırlık Bakanı Mustafa Zihni Paşa

[Transkripsiyon]

[Ticâret ve Nâfi’a Nezâreti’nden Sadaret’e],
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Konya Vilâyeti dâhilinde Karapınar ve Ereğli kazâları zürrâ’ından tohumluk zahîreye 
muhtâc olub te’mînât irâ’esinden âciz olanlara kefâlet-i müteselsile ile bin liranın 
Zirâ’at Bankası’ndan ikrâzı Konya Vilâyeti’nin iş’ârına atfen Dâhiliye Nezâret-i 
Celîlesi’nden arz olunduğu beyân-ı âlîsiyle îfâ-yı muktezâsı hakkında 25 Teşrinisani 
sene [1]315 [7 Aralık 1899] târîhli ve iki yüz on bir numaralı tezkere-i sâmiye-
i sadâret-penâhîleri Zirâ’at Bankası idâresine lede’l-havâle mezkûr kazâlarca 
te’mînât-ı nizâmiyeden âciz bulunan muhtâcîn-i zürrâ’a yüz bin kuruşun şerâ’it-i 
ma’lûme dâ’iresinde kefâlet-i müteselsile ile ikrâzına me’zûniyet i’tâ buyurulması 
husûsunun lüzûm-ı arzı ifâde ve nezâret-i müşârün ileyhânın tezkeresiyle melfûfu 
leffen takdîm ve i’âde olunmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 9 Şaban sene [1]317 ve fî 30 Teşrinisani sene [1]315 [12 Aralık 1899]
[imza] Ticâret ve Nâfi’a Nâzırı Zihni [Mustafa Zihni Paşa]
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BOA, DH.MKT, 2318 / 73
Karapınar Kazası’nda bulunan ve askeri nakliye 
araçlarında kullanılabilecek olan hayvan miktarı 

hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Sadaret’e 
[Başbakanlık] gönderilen yazı.

14 Mart 1900

BOA, DH.MKT, 2318 / 73
An official letter sent to the Grand Vizier’s Office 
(Sadaret) by the Ministry of Interior Affairs, and 
dealt with the quantities of draft animals which 

were available in Karapınar Town, and 
supposed to be used by the military 

supplies transport carts. 
14 March 1900

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Sadaret’e,
14 Mart 1900,
Vilayetler ile sancaklarda bulunan ve kayıt altında olan hayvanlardan yüzde kaçının 
askeri nakliyat işine elverişli olduklarının bilinmesine lüzum görünmektedir. Şimdiye 
kadar bu yolda tutulması lazım gelen istatistiklerin ve istatistik tutulmayan vila-
yetler tarafından da yaklaşık olarak elde edilecek bilgilerin gönderilmesi gerektiği, 
16 Haziran 1898 tarihli Seraskeri [Genelkurmay] yazısıyla bildirilmiştir. Bu konuda 
yapılan tebligat üzerine Karapınar Kazası’ndan gelen bilgilere göre, askeri nakliye 
araçlarında kullanılabilecek hayvan sayısının 75 olduğu anlaşılmıştır. Bu konuda 
Beyşehir Kazası’ndan da bir defter gönderildiği, Konya Valiliği’nden alınan 21 Şubat 
1900 tarih ve 596 numaralı yazıdan anlaşılmaktadır. Durum arz olunur.
 
[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Taraf-ı Vâlâ-yı Hazret-i Seraskerî’ye,
Fî 13 Zilkade sene [1]317 fî 1 Mart sene [1]316 [14 Mart 1900],
Vilâyât-ı şâhâne ve elviye-i gayr-i mülhaka dâhilinde mevcûd ve kaydları maz-
bût hayvânâtdan yüzde kaç mikdârının nakliyât-ı askeriyede istihdâma elverişli 
olduklarının bilinmesine lüzûm görünmesine binâ’en şimdiye kadar bu yolda tec-
rübe sebk etmiş olan vilâyâtca zabt edilmiş olması lâzım gelen istatistiklerin ve 
tecrübe edilmemiş olan vilâyâtca dahi mümkün mertebe karîbü’s-sıhha mekâdîr-i 
muhammenenin istihsâliyle netîcesinin Dâ’ire-i Askeriye’ye iş’ârı hakkında tevârüd 
eden 4 Haziran sene [1]314 [16 Haziran 1898] târihli tezkere-i aliyye-i seraskerîleri 
üzerine ta’mîmen sebk eden teblîgâta binâ’en Karapınar Kazâsı’nca sebt-i defter 
edilen vesâ’it-i nakliye hayvânâtından hizmet-i askeriyede istihdâma elverişli yetmiş 
beş hayvân bulunabileceği kaymakamlıkdan inbâ ve Beyşehri Kazâsı’nca vesâ’it-
i nakliye-i askeriyeyi mutazammın gönderilen defterin isrâ edildiğine dâ’ir Konya 
Vilâyet-i Celîlesi’nden alınan 9 Şubat sene [1]315 [21 Şubat 1900] târih ve beş yüz 
doksan altı numaralı tahrîrât melfûfuyla sû-yı âlî-i sipehdârîlerine takdîm kılındı, 
ol bâbda.
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BOA, DH.MKT, 2412 / 76
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane’den 

[Tıp Fakültesi] mezun olan İstanbullu Agob 
Mikail Alyanakyan Efendi’nin Karapınar 

Belediyesi doktorluğuna atandığı hakkında, 
İçişleri Bakanlığı’nın yazısı.

8 Ekim 1900

BOA, DH.MKT, 2412 / 76
An official note issued by the Ministry of Interior 
Affairs and served to indicate that Agob Mikail 
Alyanakyan Efendi who lived in Istanbul and 

was graduated from the school named Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane [Medical Faculty], had 

been assigned to the position of a medical 
doctor to be employed by the Municipal 

Administration of Karapınar Town. 
8 October 1900

[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Zabtiye Nezâret-i Aliyyesi’ne,
Fî 13 C [Cemaziyelevvel] sene [1]318 fî 25 Eylül sene [1]316 [8 Ekim 1900],
Bu sene Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne’de tahsîl-i tabâbet ederek diploma 
ahz eden etibbânın keşîde eyledikleri kur’ada Grebeneli Yani Barako Efendi’nin 
ismine Konya Vilâyeti dâhilinde Yalvaç ve Ergirili Abdülvahhab Kadri Efendi’nin 
ismine Eğirdir ve Âsitâneli Karakin Manuk Efendi’nin ismine Ilgın ve Âsitâneli 
Agob Mikail Alyanakyan Efendi’nin ismine Karapınar ve Âsitâneli Telmak Karnik 
Efendi’nin ismine Aydın Vilâyeti dâhilinde Foçateyn kazâları ve Eğinli İsmail Hasan 
Efendi’nin ismine Bodrum Habshânesi ve Âsitâneli Timo Leon Paskal Efendi’nin 
ismine Tavas ve Kesriyeli Simon Anastas Gogaberberi Efendi’nin ismine de Hüda-
vendigar Vilâyeti dâhilinde Atranos kazâları beledî tabâbetleri isâbet eylediği cihet-
le icrâ-yı me’mûriyetleri bi’t-tensîb mahallerine iş’âr-ı keyfiyet edildiği beyânıyla 
mûmâ ileyhimin mahall-i me’mûriyetlerine sevk ve i’zâmları lüzûmunun savb-ı 
atûfîlerine iş’ârı Umûm Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Nezâret-i Celîlesi’nden meb’ûs 
10 Eylül sene [1]316 [23 Eylül 1900] târihli ve üç yüz otuz sekiz numaralı tezkerede 
gösterilmişdir îcâbının îfâ ve inbâsı husûsuna himem-i aliyyeleri masrûf 
buyurulmak bâbında.

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Konya Vilâyet-i Celîlesi’ne,
Grebeneli Yani Barako Efendi’nin ismine vilâyet-i celîleleri dâhilinde Yalvaç ve 
Ergirili Abdülvahhab Kadri Efendi’nin ismine Eğirdir ve Âsitâneli Karakin Manuk 
Efendi’nin ismine Ilgın ve Agob Mikail Alyanakyan Efendi’nin ismine Karapınar 
kazâları beledî tabâbetleri isâbet eylediği cihetle icrâ-yı me’mûriyetleri 
bi’t-tensîb savb-ı âlî-i dâverîlerine iş’âr-ı keyfiyet arzıyla Umûm Mekâtib-i Askeriye-i 
Şâhâne Nezâret-i Celîlesi’nden alınan 10 Eylül sene [1]316 [23 Eylül 1900] târihli 
tezkerede izbâr kılınmış ve mûmâ ileyhimin mahall-i me’mûriyetlerine i’zâmları 
Zabtiye Nezâret-i Celîlesi’ne iş’âr kılınmışdır, ol bâbda.
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BOA, DH.MKT, 2443 / 23
Konya hapishanesi tamir masrafı ile Karapınar 
hükümet konağı tamir masrafları için bütçede 

karşılık olmadığı hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan 
Konya Valiliği’ne gönderilen yazı.

27 Aralık 1900

BOA, DH.MKT, 2443 / 23
An official letter sent to the Konya Governor’s 
Office by the Ministry of Interior Affairs and 
served to indicate that no funds, had been 

allocated in the budget in regard with the repair 
of government building of Karapınar 

and jailhouse of Konya. 
27 December 1900

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Konya Valiliği’ne,
27 Aralık 1900,
Vilayet merkezi [Konya] hapishanesinin tamir masrafı olan 13.550 kuruş için şimdilik 
ödenek olmadığı gibi yıl sonuna kadar da tahsisat bulunup bulunamayacağı 
şimdiden öngörülemez. Bütçe haricinde karşılıksız masraf yapılması ve bütçeye 
masraf eklenmesi mümkün olmadığından bu para ile Karapınar Kazası hükümet 
konağı tamir masrafı olan 7.065 kuruşun, yıl sonunda görülecek kesin hesapta 
ortaya çıkacak olan tasarruf fazlasından tedariki uygun olacaktır. Bakanlık 
Muhasebe İdaresi de aynı görüştedir. Bu nedenle evrakınız iade edilmiştir.
 
[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Konya Vilâyet-i Celîlesi’ne,
Fî 5 Ramazan sene [1]318 ve fî 14 Kanunıevvel sene [1]316 [27 Aralık 1900],
Merkez-i vilâyet habshânesi masârıf-ı ta’mîriyesi olan on üç bin beş yüz elli kuruşa 
ma’âşât mevkûfâtından şimdilik karşılık olmadığı gibi masârıfdan dahi sene nihâ-
yetine kadar serbestî hâsıl olub olmadığı şimdiden bilinemeyeceği cevâben tevârüd 
eden 30 Teşrinievvel sene [1]316 [12 Kasım 1900] târihli ve üç yüz kırk altı numaralı 
tahrîrât-ı aliyye-i âsafânelerinde iş’âr buyurulmuş ise de müvâzene hâricinde 
karşılıksız masraf ihtiyârı ve büdceye zamâyim icrâsı memnû’ bulunmuş olduğundan 
mebâliğ-i mezbûre ile Karapınar Kazâsı hükûmet konağının masârıf-ı ta’mîriyesi 
olan yedi bin altmış beş kuruşa sene nihâyetinde rü’yet olunacak hesâb-ı kat’îde 
zuhûru tabî’î bulunan tasarrufâtdan karşılık tedârik olunarak îcâbına bakılmak 
üzere keyfiyetin ol vakit iş’ârı lüzûmu Muhâsebe’den ifâde ve evrâk-ı keşfiye leffen 
i’âde kılındı, ol bâbda.
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BOA, Y.PRK.UM, 53 / 55 – 1
Ilgın, Karapınar, Karaman, Ereğli ve Aksaray’daki 
bataklıkların genel sağlığın korunması amacıyla 

kurutulması gerektiği hakkında, Konya 
Valiliği’nden Bayındırlık Bakanlığı’na 

gönderilen yazı.
9 Mart 1901

BOA, Y.PRK.UM, 53 / 55 – 1
An official letter sent to the Ministry of Public 
Works by the Konya Governor’s Office, and 

dictated that the wetlands which existed around 
the localities of Ilgın, Karapınar, Karaman, Ereğli 

and Aksaray, had to be dried in order to 
protect the public health. 

9 March 1901

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Nâfi’a Nezâret-i Celîlesi’ne yazılan fî 24 Şubat sene [1]316 [9 Mart 1901] târîhli 
tahrîrât sûreti,
Mülhakât-ı vilâyetden Ilgın [ve] Karapınar [ve] Karaman [ve] Ereğli [ve] Aksa-
ray kazâları dâhilinde miyâh-ı râkideden mütehassıl olarak peydâ olmuş bulu-
nan bataklıklar ciyâdet-i havâyı ihlâl ile bir çok ilel ve emrâz tevlîd ve sıhhat-i 
umûmiyeyi tehdîd ederek bu yüzden nüfûsca zâyi’ât-ı mühimme vukû’a gelmekde 
bulunduğundan bu mahzûr ve mazarratın ref’ ve izâlesi esbâbına teşebbüs edil-
mek üzere evvel emirde bu bataklıkları teşkîl eden miyâhı râkidenin vaz’iyet-i arâzî 
nokta-i nazarından akıdılması kâbil olub olamayacağı ve bu tathîrât ve ameliyâtın 
ne kadar masrafla icrâsı mümkün olacağı anlaşılmak için mahallerinde bulunan 
Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne’den muhrec redîf zâbitânı ma’rifetiyle keşfiyât-ı lâzımesi 
icrâ etdirilerek tanzîm edilecek raporlar ile harîtalarının irsâli lüzûmu mahallerine 
teblîğ edilmişidi, Ilgın dâhilindeki bataklıklar hakkında mahallince icrâ kılınan 
keşfiyât netîcesini mübeyyin bu kere mahallinden vârid olub Vilâyet Sermühendisliği 
ifâdesiyle leffen takdîm kılınan rapor ile merbûtu harîta mütâla’asından müstebân 
olacağı üzere oralarda ciyâdet-i havâyı ihlâl ile merkez-i kazâ olan Ilgın kasabasını 
hele mevsim-i sayfda âdetâ kâbil-i ikâmet olamayacak bir menşe’-i eskâm hâl ü 
hâmet-encâma koyan bataklıklardan biri muhtâc-ı tathîr olan Ilgın Çayı olub bu-
nun hâl-i tabî’îsinde bu mahzûru olduğu gibi tuğyân-ı miyâh vukû’unda dahi gerek 
demiryoluna ve gerek civârındaki şoseye îrâs-ı mazarrat etmekde bulunduğu cihet-
le def’-i mazarratı için icrâsı muktezî inşâ’ât-ı sınâ’iyeden demiryoluna â’id kısmı 
masârıfının Şimendüfer Kumpanyası tarafından sarfı esbâbının istikmâli ve kısm-ı 
diğerinin de vilâyetce bedelât-ı nakdiyeden tesviyesi husûsuna me’zûniyet i’tâsı 17 
Şubat sene [1]316 [2 Mart 1901] târîhli bin beş yüz yetmiş beş numaralı tahrîrât-ı 
cevâiye-i âcizânemle iş’âr olunduğundan me’zûniyet-i mütenazzıranın vürûdunda 
her iki cihete â’id mahzûr ve mazarrat def’ ve izâle edilmiş olacakdır, ikincisi de 
kasaba-i mezkûre içinden cereyân etmekde olan ve tûlü bin yedi yüz metreden 
ibâret bulunan çaydan ahâlînin saky ve irvâ-yı arâzî maksadıyla açdıkları harkların 
mevâki’-i muhtelifede husûle getirdikleri müte’addid ufak göllerden mütehassıl 
bataklıklardan ibâret olub ciyâdet-i havâ en ziyâde bunlardan intişâr eden ebhire-i 
redî’e-i merzagiyeden muhtel olmakda bulunduğu cihetle işbu harkların hükûmetce 
men’iyle berâber suyun etrâfına yapılmayarak muntazaman te’mîn-i cereyânı için 
çayın her iki tarafında yapılması lâzım gelen perdeler (?) için yirmi yedi bin iki yüz 
kuruşun sarfı muktezî olduğundan ve bu paranın ne i’âneten taraf-ı ahâlîden ve ne 
de vâridâtı hiç mesâbesinde bulunan mahallî dâ’ire-i belediyesinden tesviyesi gayr-i 
kâbil bulunduğundan sıhhat ve selâmet-i umûmiyenin te’mîni için sinîn-i 
sâbıka bedelât-ı nakdiyesinden sarfına me’zûniyet i’tâsına müsâ’ade-i celîle-i 
nezâret-penâhîleri şâyân buyurulmak bâbında.
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BOA, MF.MKT, 775 / 54 – a
Karapınar’daki Sultan II. Selim Vakfı’na ait olan 
ancak 1899 yılından beri Eğitim Bakanlığı’nın 
denetiminde bulunan misafirhane hakkında, 

Vakıflar Bakanlığı’ndan 
Eğitim Bakanlığı’na gönderilen yazı.

10 Mart 1904

BOA, MF.MKT, 775 / 54 – a
An official letter sent to the Ministry of Education 
by the Ministry of Pious Foundations, and dealt 

with the guesthouse which is owned by the Sultan 
Selim II Pious Foundation located in Karapınar 
Town but being supervised by the Ministry of 

Education since the year 1899.
10 March 1904

[Sadeleştirme]

[Vakıflar Bakanlığı’ndan],
Eğitim Bakanlığı’na,
Sultan II. Selim hazretlerinin hayratı olan Karapınar kasabasındaki caminin 
misafirhanesi 1899 yılından beri Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilmekte ve 
kiraya verilmektedir. Bu konuda Konya Vilayeti Evkaf Muhasebeciliği’nden gelen 
25 Ocak 1904 tarihli yazı Muhasebe İdaresi’nde ele alınmış ve böylesi cami, 
medrese ve çeşme gibi kamu ihtiyaçlarına cevap veren hayrata Eğitim Bakanlığı’nca 
müdahale edilmesinin uygun olmadığı görüşü bildirilmiştir. 
Zikr olunan misafirhanenin eskiden olduğu gibi vakfı tarafından idare olunmak 
üzere Vakıflar Bakanlığı’na devir ve teslimi ile şimdiye kadar Eğitim Bakanlığı 
tarafından tahsil edilen kira gelirlerinin iadesi uygun olacaktır. Bu konuda 
Konya Vilayeti Eğitim Müdürlüğü’ne tebligatta bulunmanız gerekmektedir.
10 Mart 1904
[imza] Vakıflar Bakanı Abdullah Galib Paşa

[Transkripsiyon]

[Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn’dan],
Ma’ârif Nezâret-i Celîlesi’ne,
Devletlü efendim hazretleri,
Evkâf-ı mazbûtadan cennet-mekân Sultân Selim Han [II. Selim] hazretlerinin 
cümle-i hayrât-ı celîlelerinden Karapınar kasabasında kâ’in ve ma’mûr olan câmi’-i 
şerîfleri musakkafâtından olan misâfirhâne üç yüz on beş senesinden [r. 1315 / m. 
1899] beri cânib-i Ma’ârif’den fuzûlî zabt ile idâre ve îcâr edilmekde olduğundan 
bahisle îcâbının icrâsı hakkında Konya Vilâyeti Evkâf Muhâsebeciliği’nden vârid olan 
12 Kanunısani sene [1]319 [25 Ocak 1904] târîhli şukka Muhâsebe’ye lede’l-havâle 
böyle câmi’ ve medrese ve çeşme gibi ihtiyâcât-ı âmmeyi mutazammın hayrât-ı 
şerîfeye merbût ve meşrûtün lehi ma’mûr ve mevcûd olan musakkafât-ı vakfiyeye 
cânib-i Ma’ârif’den müdâhaleye ol bâbdaki ta’lîmât ahkâmınca mesâğ olmadığı 
ma’lûm idiğinden zikr olunan misâfirhânenin kemâ fi’s-sâbık vakfı nâmına idare 
olunmak üzere evkâf idâresine devr ve teslîmi ile şimdiye kadar cânib-i Ma’ârif’den 
alınmış olan bedel-i îcârının da i’âdesi için Konya Vilâyeti Ma’ârif Müdîriyeti’ne 
teblîgât icrâ ve nezârete de ma’lûmât i’tâsı zımnında keyfiyetin savb-ı âlî-i 
nezâret-penâhîlerine izbârı Muhâsebe’den ifâde olunmağın ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 22 Zilhicce sene 1321 ve fî 26 Şubat sene 1319 [10 Mart 1904]
[imza] Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn Galib [Abdullah Galib Paşa]
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BOA, BEO, 2367 / 177520 – 2
Karapınar Kazası müftülüğüne yapılan atama ile 
bu konuda meydana gelen itirazlar ve gelişmeler 

hakkında, Şeyhülislamlık’tan Sadaret’e 
[Başbakanlık] gönderilen yazı.

28 Aralık 1904

BOA, BEO, 2367 / 177520 – 2
An official letter sent to the Grand Vizier’s Office 

(Sadaret) by the Office of Sheikhulislam 
(dignitary responsible for all matters connected 
with the canon law, religious schools, etc), and 

dealt with the assignment of new Mufti for 
Karaman Town, and also the objections raised 
and developments took place on this matter. 

28 December 1904

[Sadeleştirme]

[Şeyhülislamlık’tan],
Sadaret’e,
Karapınar Kazası Müftüsü’nün vefatı üzerine müteveffanın oğlu olan ve 20 yıldır ilimle 
meşgul bulunan ve bu işlere vukufiyeti olduğu bilinen Hacı Ahmed Efendi, Karapınar Kazası 
İdare Meclisi tarafından seçilerek atanmıştı. Ancak ahlaken zayıflığı bilinen ve adam dövme 
ve yaralama iddiasıyla yargılanmakta olan ve ayrıca Hacı Ahmed Efendi’den daha düşük oy 
alan Hacı İsmail Efendi’nin bu göreve atandığı hakkında Karapınar Medresesi müderrisi ile 
9 arkadaşı makamınıza bir telgraf göndermişlerdi. Bunun üzerine makamınızdan tarafımıza 
13 Temmuz 1904 tarihli ve 48 numaralı bir yazı gönderilerek durumun araştırılması ve 
gereğinin yapılması emr edilmiştir. Yapılan incelemede İsmail Efendi’nin bahsi geçen adam 
dövme ve yaralama iddiasıyla yargılandığı ancak beraat ettiği, müftülük seçimi sırasında 
Hacı Ahmed Efendi’nin bir oy fazla aldığı, ancak Hacı İsmail Efendi’nin ilmen ve ahlaken 
daha üstün olduğunun Konya Müftüsü ve bazı alimler tarafından kabul edildiği, bu nedenle 
daha az oy aldığı halde Vilayet İdare Meclisi ve Konya Valisi tarafından müftülüğe daha 
uygun görüldüğü anlaşılmıştır. Bu konuda gelen yazılar da ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu 
hususta mütalaalarınız beklenmektedir. 
Durum arz olunur. 28 Aralık 1904
[imza] Şeyhülislam Mehmed Cemaleddin Efendi

[Transkripsiyon]

[Bâb-ı Fetvâ’dan],
Taraf-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye,
Ma’rûz-ı dâ’î-i kemîneleridir ki,
Karapınar Kazâsı Müftîsi’nin vefâtına mebnî yerine mahdûmu olub yirmi seneden beri neşr-i 
ulûm ile umûr ve mu’âmelât-ı şer’iyede vukûf-ı tâm hâsıl etmiş olan Hacı Ahmed Efendi’nin 
ta’yîni için kazâ-i mezkûrca intihâbnâme tanzîm edildiği hâlde sû-i ahlâk ile muttasıf ve bir 
darb ve cerh mâddesinden dolayı taht-ı muhâkemede bulunan ve zâten mûmâ ileyh Hacı 
Ahmed Efendi’den dûn re’y kazanan İsmail Efendi’nin intihâb ve inhâ kılınmış olduğuna dâ’ir 
kazâ-i mezbûr müderrisi ve dokuz nefer refîki imzâsıyla çekilen telgrafnâmenin leffiyle ve 
münderecâtının ma’lûmât-ı mevki’iye-i vekâlet-penâhîleri cihetiyle câlib-i nazar bulunduğu 
beyânıyla bi’t-tahkîk tebeyyün edecek hâle göre îcâb-ı maslahatın îfâ ve inbâsı hakkında 
şeref-vürûd eden 29 Rebiülahir sene 1322 [13 Temmuz 1904] târîhli ve kırk sekiz adedli 
tezkere-i sâmiye-i fehîmâneleri üzerine sebk eden isti’lâma cevâben mûmâ ileyh İsmail 
Efendi’nin sâlifü’z-zikr darb ve cerh mâddesinden inde’l-muhâkeme berâ’atına karâr verilüb 
mûmâ ileyh Hacı Ahmed Efendi müftîliğe intihâbda bir re’y fazla kazanmış ise de Hacı İsmail 
Efendi’nin ilmen ve ahlâken rüchânı Konya Müftîsi ile ba’zı ulemâ-i mahalliye cânibinden 
tasdîk ve ifâde kılınmasına binâ’en meclis-i idâre-i vilâyetce tercîh edilmiş olduğunu müş’ir 
Konya sVilâyet-i Behiyyesi’nden alınan tahrîrât leffen ve sâlifü’z-zikr telgrafnâme i’âdeten 
tesyîr-i sû-yı sâmî-i âsafâneleri kılınmış olmağla sûret-i iş’âra nazaran sânih olacak mütâla’a-
i aliyye-i sadâret-penâhîlerinin inbâ ve tahrîrât-ı mezkûrenin i’âde buyurulması bâbında 
emr ü irâde hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 21 Şevval sene 1322 ve fî 15 Kanunıevvel sene 1320 [28 Aralık 1904]
[imza] Şeyhülislam Mehmed Cemaleddin [Mehmed Cemaleddin Efendi]
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BOA, Y.PRK.UM, 77 / 30 – 2
Konya Vilayeti dahilindeki gayr-i müslim okulları 

hakkında, Konya Valiliği’nden Padişah 
katına gönderilen telgrafın sureti.

29 Eylül 1905

BOA, Y.PRK.UM, 77 / 30 – 2
A copy of telegraphic message sent to the 

Sultan’s Office by the Konya Governor’s Office 
and dealt with the schools of non-Moslems 

who lived Konya Province. 
29 September 1905

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
[Padişahın Başsekreterliği’ne],
Konya’da bir Protestan Okulu vardır. Bu okulun Osmanlı vatandaşı olan müdür ve 
öğretmenleri de Protestandır. Bunlar Amerika vatandaşlığı iddiasında değildirler. 
Bu okul ile Konya’da bulunan diğer gayr-i müslim okullarına devam eden Müslü-
man çocuğu bulunmamaktadır. Bu konu daha önceki 25 Eylül 1905 tarihli telgrafla 
arz edilmişti. Henüz malumat alınmayan Teke [Antalya] ve Hamidabad [Isparta] 
mutasarrıflıklarıyla Bozkır kaymakamlığından başka vilayet dahilindeki Niğde, Bur-
dur, Ereğli, Koçhisar, Beyşehir, Seydişehir, Akşehir, Ilgın, Karaman ve Karapınar’da 
Protestan okulu mevcut değildir. Bu yerlerden bazılarında gayr-i müslim okulları varsa 
da bunlara devam eden Müslüman çocuğunun olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer yer-
lerden gelecek bilgiler de derhal arz edilecektir.
29 Eylül 1905
[imza] Konya Valisi İbrahim Faik Bey

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
[Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’ne],
Konya’dan şifre [telgraf],
Merkez-i vilâyetde [Konya’da] bir aded Protestan Mektebi olub bunların tebe’a-i 
Devlet-i Aliyye’den bulunan müdîr ve mu’allimleri Protestan ise de Amerika tâbi’iyeti 
iddi’âsında bulunmadıkları ve mezkûr mekteb ile merkezde kâ’in diğer mekâtib-i 
gayr-i müslimeye müdâvim etfâl-i müslime olmadığı isti’lâm-ı vâki’ üzerine mül-
hakâtdan alınacak ecvibe mü’eddâsının başkaca arz olunacağı 12 Eylül sene [1]321 
[25 Eylül 1905] şifre telgrafnâme-i kemterî ile cevâben arz olunmuşidi, henüz cevâbı 
alınmayan … Teke [Antalya] ve Hamidabad [Isparta] mutasarrıflıklarıyla Bozkır 
kaymakamlığından mâ-adâ umûm-ı mülhakât-ı vilâyetden alınan ecvibeye ve istihsâl 
olunan ma’lûmâta nazaran Niğde [ve] Burdur sancaklarıyla ve Ereğli [ve] Koçhisar 
[ve] Beyşehri [ve] Seydişehri [ve] Akşehir [ve] Ilgın [ve] Karaman ve Karapınar 
kazâlarında Protestan mektebi olmadığı gibi bunlardan ba’zılarında mekâtib-i gayr-i 
müslime var ise de bunlara da müdâvim etfâl-i müslime bulunmadığı anlaşıldığı ve 
te’kîden ve tesrî’an teblîgât icrâ kılınan mezkûr üç mahalden vürûd edecek cevâın 
dahi derhâl arzına müsâra’at edileceği ma’rûzdur, fermân.
Fî 16 Eylül sene [1]321 [29 Eylül 1905]
[imza] Konya Vâlîsi Faik [İbrahim Faik Bey]
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BOA, BEO, 2919 / 218914
Karapınar’da yeni yaptırılan camiye Padişahın 

[II. Abdülhamid] izniyle, “Hamidiye” adının 
verildiği hakkında, Sadaret’ten [Başbakanlık] 

İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı.
30 Eylül 1906

BOA, BEO, 2919 / 218914
An official letter sent to the Ministry of Interior 
Affairs by the Grand Vizier’s Office (Sadaret), 

and dealt with the case that a mosque which was 
newly built in Karapınar Town, by the permission 

of Sultan Abdülhamid II, 
had been named as Hamidiye. 

30 September 1906

[Sadeleştirme]

[Sadaret’ten],
İçişleri Bakanlığı ile Vakıflar Bakanlığı’na,
30 Eylül 1906,
Karapınar kasabasında yeni inşa edilen ve Padişahın [II. Abdülhamid] doğum 
gününde açılışı yapılacak olan camiye Padişahımızın adının [Hamidiye] verilmesi 
için Konya Valiliği izin talep etmiştir. Padişahımız bu duruma izin vermişlerdir. Konu 
hakkında Mabeyn-i Hümayun Başkitabeti de [Padişahın Özel Sekreterliği] Vakıflar 
Bakanlığı’na lazım gelen bilgiyi vermiştir. Bu hususta bakanlığınızın da gereğini 
yapması beklenmektedir.
 
[Transkripsiyon]

[Sadaret’ten],
Dâhiliye ve Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîleleri’ne,
Fî 12 Şaban sene [1]324 ve fî 17 Eylül sene [1]322 [30 Eylül 1906],
Karapınar kasabasında müceddeden inşâ olunub vilâdet-i hümâyûn-ı mes’edet-
makrûn-ı hazret-i hilâfet-penâhîye müsâdif yevm-i mes’ûdda resm-i küşâdı icrâ 
olunacak câmi’-i şerîfin nâm-ı me’âlî-ittisâm-ı cenâb-ı tâcidârîye izâfetle tevsîmi 
Konya Vilâyeti’nin arz ve iş’ârı üzerine makrûn-ı müsâ’ade-i seniyye-i cenâb-ı 
hilâfet-penâhî buyurulmuş olduğu Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesi’nden 
bâ-tezkere-i husûsiye inbâ ve Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne ma’lûmât i’tâ 
edilmiş olmağla nezâret-i celîlelerince de ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı hümâyûn-ı 
şâhâne iktizâsının îfâsına himmet.
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BOA, DH.MKT, 1157 / 9 – 3
Gertrude Lowthian Bell’e Konya Vilayeti’nde 

Karadağ ve Karacadağ civarında tarihi eserlerin 
fotoğraflarını çekmek ve istampalarını almak için 

2 ay süreyle izin verildiği hakkında, 
Sadaret’ten [Başbakanlık] İçişleri 

Bakanlığı’na gönderilen yazı.
27 Mart 1907

BOA, BEO, 3103 / 232665 – 3
Hizmetinde bulunan Halepli Fettuh’un kendisiyle 

beraber İstanbul’a gelmesine izin verilmesi 
hakkında, Gertrude Lowthian Bell’in Konya’dan 

Sadaret’e [Başbakanlık] gönderdiği 
Fransızca telgraf.
17 Temmuz 1907

BOA, BEO, 3103 / 232665 – 4
Konya’da bulunan Gertrude Lowthian Bell 
ve hizmetçisi hakkında, Konya Valiliği’nden 
Sadaret’e [Başbakanlık] gönderilen telgraf.

22 Temmuz 1907

BOA, DH.MKT, 1157 / 9 – 3
An official letter sent to the Ministry of Interior 

Affairs by the Grand Vizier’s Office (Sadaret), and 
served to indicate that Gertrude Lowthian Bell, 

for a time term of two month, had been granted 
with a permission to take the photographs and 
patterns of historical works that existed around 

Karadağ and Karacadağ in Konya Province. 
27 March 1907

BOA, BEO, 3103 / 232665 – 3
A telegraphic message written in French and 
sent to the Grand Vizier’s Office (Sadaret) by 

Gertrude Lowthian Bell who lived in Konya and 
requested a permission so that she could come 

to Istanbul together with a person named Halepli 
Fatoh who was her servant. 

17 July 1907

BOA, BEO, 3103 / 232665 – 4
A telegraphic message sent to the Grand Vizier’s 
Office (Sadaret) by the Konya Governor’s Office, 
and dealt with Gertrude Lowthian Bell who lived 

in Konya, and also her servant. 
22 July 1907

[Sadeleştirme]

[Sadaret’ten],
İçişleri Bakanlığı’na,
Galata’da mukim Edwin Pears, müvekkili olduğu 
Gertrude Lowthian Bell’in Konya Vilayeti’nde Karadağ ve Karacadağ civarında 
Binbirkilise ve Dala adlı yerlerde kazı yapmaksızın sadece açıktaki tarihi eserlerin 
fotoğrafını çekmek ve istampalarını almak arzusunda bulunduğunu belirtmekte 
olup kendisine Âsâr-ı Atîka Nizâmnâmesi’ne [Eski Eserler Tüzüğü] göre 2 ay süreyle 
izin verilmesini talep etmiştir. Bu konuda Padişahımız tarafından izin verildiğine dair 
Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesi’nden [Padişahın Başsekreterliği] gelen yazı 
Dışişleri Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı’na tebliğ edilmiştir. 
Bu konuda İçişleri Bakanlığı da gereğini yapsın.
27 Mart 1907
[imza] Sadrazam Mehmed Ferid Paşa

[Transkripsiyon]

[Sadaret’ten],
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Devletlü efendim hazretleri,
Londra’da mukîm İngiltere teba’asından müvekkilesi Matmazel Gertrud Luitin Bel’in 
[Gertrude Lowthian Bell] Konya Vilâyeti’nde Karadağ ve Karacadağ civârında 
Binbirkilise ve Dala nâmlarındaki mahallerinde hafriyât icrâ etmeksizin yalnız 
âsâr-ı atîka-i zâhire ve mevcûdînin fotoğrafya ve istampalarını almak arzusunda 
bulunduğundan bahisle ruhsatnâme i’tâsı Galata’da mukîm Edvin Piyers [Edwin 
Pears] tarafından istid’â olunmasına binâ’en lede’l-istîzân mûmâ ileyhâya Âsâr-ı 
Atîka Nizâmnâmesi mûcebince iki mâh müddetle ruhsat i’tâsı husûsuna irâde-

1
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i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müte’allik buyurulmuş olduğu Mâbeyn-i 
Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesi’nden bâ-tezkere-i husûsiye cevâben inbâ ve Hariciye 
ve Ma’ârif Nezâret-i Celîlelerine teblîgât icrâ kılınmış olmağla nezâret-i celîlelerince 
de iktizâsının îfâsına himmet buyurulması siyâkında tezkere-i senâverî terkîm kılındı, 
efendim.
Fî 13 Safer sene [1]325 ve fî 14 Mart sene [1]323 
[27 Mart 1907]
[imza] Sadrazam Ferid [Mehmed Ferid Paşa]

Hizmetinde bulunan Halepli Fettuh’un kendisiyle 
beraber İstanbul’a gelmesine izin verilmesi hakkında, Gertrude Lowthian Bell’in 
Konya’dan Sadaret’e [Başbakanlık] gönderdiği Fransızca telgraf.
17 Temmuz 1907

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
Sadaret’e,
18 Temmuz 1907 tarihli telgrafınıza cevaptır,
Miss Bel’in [Gertrude Lowthian Bell] hizmetçisi 
Ermeni Katolik cemaatinden Halepli Fettuh’un İstanbul’a gitmesinin uygun 
olmadığı, Halep Valiliği’nden bildirilmektedir. Arz olunur.
22 Temmuz 1907
[imza] Konya Valisi Mehmed Cevad Bey

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Huzûr-ı Sâmî-i Sadâret-penâhîye,
C [cevâbdır] 5 Temmuz sene [1]323 [18 Temmuz 1907],
Miss Bel’in [Gertrude Lowthian Bell] hizmetkârı Ermeni Katolik cemâ’atinden Halebli 
Fettuh’un Dersaadet’e azîmeti gayr-i câ’iz olduğu 
bi’l-muhâbere Haleb Vilâyeti’nden iş’âr edildiği ma’rûzdur.
Fî 9 Temmuz sene [1]323 [22 Temmuz 1907]
[imza] [Konya] Vâlî[si] Cevad [Mehmed Cevad Bey]

2

3
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BOA, MF.MKT, 983 / 15 – 2
Karapınar’da iki yeni ilkokul açıldığı ve daha 
önce kapatılmış olan ortaokulun da yeniden 

açılması gerektiği hakkında, Karapınar Kazası 
İdare Meclisi’nden Konya Valiliği’ne 

gönderilen yazı.
14 Ocak 1907

BOA, MF.MKT, 983 / 15 – 2
An official letter sent to the Konya Governor’s 

Office by the Administrative Council of Karapınar 
Town, and served to indicate that two new 

primary schools had been opened in Karapınar 
Town and the secondary school which 

had been closed before had to be opened again. 
14 January 1907

[Sadeleştirme]

[Karapınar Kazası İdare Meclisi’nden],
Konya Valiliği’ne,
Padişahımız sayesinde kazamızdaki eğitim işleri her gün daha da ilerlemektedir. Bunun 
bir göstergesi olarak merkezde bulunan bir adet erkek ilkokulu mevcut öğrenci sayısına 
cevap veremez hale gelmişti. Bu nedenle Eğitim Komisyonu’nca bu okula ilaveten bir 
erkek ve bir kız ilkokulu yaptırılmış ve hizmete açılmıştır. Ayrıca eski usullerle eğitime de-
vam eden ve artık bir faydası görülmeyen sıbyan okullarının da çağına uygun bir hale 
getirilmesine çalışılmaktadır. Bu vesileyle daha önceleri öğrenci yokluğundan dolayı 
kapatılan ortaokulun da yeniden açılmasına izin verilmesi istirhamıyla durum arz olunur.
14 Ocak 1907
[mühürler] [Karapınar Kazası İdare Meclisi üyelerine ait 8 adet mühür]
Karapınar Kaymakamı Mustafa Asım, Naib Seyyid Mehmed Esad, Müftü Hacı İsmail 
Efendi, Mal Müdürü Ali Rıza, Tahrirat Katibi İbrahim Hakkı, Üye İsmail Hakkı, Üye Eyüb 
Sabri, Üye Vehbi

[Transkripsiyon]

[Karapınar Kazâsı İdâre Meclisi’nden],
Huzûr-ı Sâmî-i Hazret-i Vilâyet-penâhî’ye,
Sâye-i ma’ârif-vâye-i hazret-i hilâfet-penâhîde kazâ umûr-ı ma’ârifinin 
yevmen fe-yevmen iktisâb etmekde bulunduğu intizâm ve terakkî eseri olarak merkezde 
mevcûd bir zükûr bir mekteb-i ibtidâ’îsi talebe-i hâzırasını isti’âb edemeyecek bir râddeye 
gelmiş olduğundan Ma’ârif Komisyonu’nca bi-lutfihi’l-kerîm buna ilâveten bir zükur ve 
bir inâs mekteb-i ibtidâ’îlerinin küşâdı ile usûl-i atîka dâ’iresinde hilâf-ı nizâm bir sûret-i 
muhtelitada icrâ-yı tedrîsâtda bulunmakda olub vücûdlarından şimdiye değin bir semere 
iktitâf edilemeyen mekâtib-i sıbyâniyenin asr-ı ma’ârif-hasr-ı hazret-i pâdişâhîye cesbân 
bir hâl-i intizâma ifrâğları esbâbının istikmâli ile tevaggul olunmakda bulunduğundan ev-
velce talebe bulunmadığı cihetle sedd edilmiş kazâ mekteb-i rüşdiyesinin i’âdeten küşâdı 
istirhâmıyla takdîm-i mazbata-i âcizâneye mücâseret kılındı, ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 29 Zilkade sene 1324 ve fî 1 Kanunısani sene 1322 [14 Ocak 1907]
[mühürler] [Karapınar Kazâsı İdâre Meclisi üyelerine ait 8 adet mühür]
Karapınar Kaymakamı Mustafa Asım, Nâ’ib Es-Seyyid Mehmed Esad, Müftî Hacı İsmail 
Efendi, Mâl Müdîri Ali Rıza, Tahrîrât Kâtibi İbrahim Hakkı, Üye İsmail Hakkı, Üye Eyüb 
Sabri, Üye Vehbi
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BOA, MF.MKT, 983 / 15 – 1
Karapınar’da iki yeni ilkokul açıldığı hakkında, 

Konya Valiliği’nden Eğitim Bakanlığı’na 
gönderilen yazı.
23 Ocak 1907

BOA, MF.MKT, 983 / 15 – 1
An official letter sent to the Ministry of Education 

by the Konya Governor’s Office and served to 
indicate that two new primary schools had been 

opened in Karapınar Town. 
23 January 1907

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
Eğitim Bakanlığı’na,
Karapınar Kazası’ndan gelen yazıda, bu kazada eğitim işlerinin günden güne 
geliştiği, bunun bir göstergesi olarak kaza merkezinde ihtiyaca cevap veremeyen 
bir ilkokulun yanında biri erkek ve biri kız ilkokulu olmak üzere iki yeni ilkoku-
lun hizmete açıldığı ve çağın gerisinde kalan ve eski usullerle eğitim veren sıbyan 
okullarının düzenleneceği bildirilmekte ve daha önceleri öğrenci azlığı nedeniyle 
kapatılan ortaokulun yeniden açılması istirham edilmektedir. Tüm evrak ekte bilgile-
rinize sunulmuş olup gereğinin yapılmasına izin verilmesi rica olunur.
23 Ocak 1907
[mühür] Konya Valisi Vekili Ferik Seyyid Mehmed Servet bin Mustafa

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Ma’ârif Nezâret-i Celîlesi’ne,
Devletlü efendim hazretleri,
Sâye-i ma’ârif-vâye-i hazret-i hilâfet-penâhîde Karapınar Kazâsı’nca umûr-ı 
ma’ârifin yevmen fe-yevmen iktisâb etmekde bulunduğu intizâm ve terakkî eseri 
olarak merkez-i kazâda [Karapınar] mevcûd bir zükûr mekteb-i ibtidâ’îsi mevcûd 
talebeyi isti’âb edemeyecek bir râddeye gelmiş olduğundan ve buna ilâveten bir 
zükûr ve bir inâs mekteb-i ibtidâ’îsinin te’sîsi ve küşâdı ile şimdiye kadar mekâtib-i 
sıbyâniyede usûl-i atîka dâ’iresinde hilâf-ı nizâm bir sûret-i muhtelitada icrâ ed-
ilmekde olan bir hâl-i intizâma ircâ’ı esbâbının istikmâli ile tevaggul  olunmakda 
bulunduğundan bahisle evvelce talebe bulunmadığı cihetle sedd edilmiş olan kazâ 
mekteb-i rüşdîsinin i’âde-i küşâdı istirhâmını mutazammın kazâ-i mezkur meclis-i 
idâresinden mürsel mazbata Ma’ârif Müdîriyeti’nden derkenâr olundukdan son-
ra melfûfu musaddak pusula ile berâber leffen takdîm kılınmış olmağla me’âl-i 
mazbata ve derkenâra nazaran îfâ-yı muktezâsına müsâ’ade-i celîle-i nezâret-
penâhîleri bî-dirîğ ve şâyân buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir.
Fî 9 Zilhicce sene[1]324 ve fî 10 Kanunısani sene [1]322 [23 Ocak 1907]
[mühür] Konya Vâlîsi Vekîli Ferik Es-Seyyid Mehmed Servet bin Mustafa
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BOA, İ.DH, 1451 / 37 – 4
Karapınar’ın eski ismi olan “Sultaniye”

 olarak adlandırılması hakkında, 
Padişah II. Abdülhamid’in emri.

28 Ocak 1907

BOA, İ.DH, 1451 / 37 – 4
An edict issued by the Sultan Abdülhamid II, and 
dictated that the Karapınar Town would have to 

be named as Sultaniye which was 
its former name. 
28 January 1907

[Sadeleştirme]

[Sadaret’ten Padişah katına],
Konya Vilayeti dahilindeki Karapınar Kazası’nın eski adı Sultaniye olduğu halde 
her nasılsa sonradan Karapınar’a dönüşmüştür. Bu kaza ve kasabanın Sultaniye 
ismiyle adlandırılması İçişleri Bakanlığı tarafından talep edilmektedir. Bu konuda 
vereceğiniz emirler aynen yerine getirilecektir, efendim.
17 Ocak 1907
[imza] Sadrazam Mehmed Ferid Paşa

[Padişahın Başsekreterliği’nden Sadaret’e],
Göndermiş olduğunuz yazı ile ekleri Padişahımız tarafından incelenmiştir. Kendileri 
talep edilen hususa izin vermişlerdir. Gereğini yapınız.
28 Ocak 1907
[imza] Padişahın Başsekreteri Tahsin Paşa

[Transkripsiyon]

[Sadaret’ten Padişah katına],
Devletlü efendim hazretleri,
Konya Vilâyeti dâhilinde Karapınar Kazâsı’nın nâm-ı kadîmi Sultaniye olduğu 
hâlde her nasılsa mu’ahharan Karapınar’a tahvîl olunduğu cihetle mezkûr kazâ 
ve kasabanın Sultaniye nâmıyla tesmiyesi husûsuna dâ’ir Dâhiliye Nezâret-i 
Celîlesi’nden gelen arz ve takdîm kılınmış olmağla ol bâbda her ne vechile irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müte’allik buyurulur ise mantûk-ı münîfi infâz 
olacağı beyânıyla tezkere-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 3 Zilhicce sene [1]324 ve fî 4 Kanunısani sene [1]322 [17 Ocak 1907]
[imza] Sadrazam Ferid [Mehmed Ferid Paşa]

[Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbeti’nden Sadaret’e],
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkere-i sâmi-
ye-i sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî 
şeref-sudûr buyurulmuş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 Zilhicce sene [1]324 ve fî 15 Kanunısani sene [1]322 [28 Ocak 1907]
[imza] Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî Tahsin [Tahsin Paşa]
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BOA, DH.MKT, 1139 / 79 – 2
Karapınar Kazası ile kasabasının eski ismi olan 
“Sultaniye” adıyla isimlendirilmesi hakkında, 

Padişah II. Abdülhamid’in iradesi ve 
bu konuda Sadaret [Başbakanlık] tebliği.

2 Şubat 1907

BOA, DH.MKT, 1139 / 79 – 2
A will declared by Sultan Abdülhamid II that the 
Town and County of Karapınar would be named 
as Sultaniye which was their former name, and 
also the rescript issued by the Grand Vizier’s 

Office (Sadaret) in this regard. 
2 February 1907

[Sadeleştirme]

[Sadaret’ten Padişah katına],
Konya Vilayeti dahilindeki Karapınar Kazası’nın eski adı Sultaniye olduğu halde her nasılsa 
sonradan ismi Karapınar’a dönüşmüştür. Bu kaza ile kasabanın Sultaniye ismiyle adlandırılması 
gerektiği hususuna dair İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazı arz ve takdim kılınmıştır. Bu konuda 
vereceğiniz emirler beklenmektedir, efendim. 17 Ocak 1907
[imza] Sadrazam Mehmed Ferid Paşa

[Padişahın Başsekreterliği’nden Sadaret’e],
Göndermiş olduğunuz yazı ile ekleri Padişahımız tarafından incelenmiştir. Kendileri talep edilen 
hususa izin vermişlerdir. Gereğini yapınız. 28 Ocak 1907
[imza] Padişahın Başsekreteri Tahsin Paşa

Aslına uygundur.

[mühür] Sadrazam Ferid
Suretleri yukarıda bulunan arz tezkeresi ile padişah iradesi Defter-i Hakanî Bakanlığı [Tapu 
İdaresi], Maliye Bakanlığı ve Seraskerî’ye [Genelkurmay Başkanlığı] tebliğ edilmiştir. İçişleri 
Bakanlığı da gereğini yapsın. 2 Şubat 1907

[Transkripsiyon]

[Sadaret’ten Padişah katına],
Tezkere-i ma’rûza sûretidir,
Konya Vilâyeti dâhilinde Karapınar Kazâsı’nın nâm-ı kadîmi Sultaniye olduğu hâlde her nasılsa 
mu’ahharan Karapınar’a tahvîl olunduğu cihetle mezkûr kazâ ve kasabanın Sultaniye nâmıyla 
tesmiyesi husûsuna dâ’ir Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’nden gelen tezkere arz ve takdîm kılınmış 
olmağla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müte’allik bu-
yurulur ise mantûk-ı münîfi infâz olunacağı beyânıyla tezkere-i senâverî terkîm kılındı, efendim.
Fî 3 Zilhicce sene [1]324 ve fî 4 Kanunısani sene [1]322 [17 Ocak 1907]
[imza] Sadrazam Ferid [Mehmed Ferid Paşa]

[Mâbeyn-i Hümâyûn’dan Sadaret’e],
Şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîyi mübelliğ hâmiş sûretidir,
Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-
penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulmuş 
olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 Zilhicce sene [1]324 ve fî 15 Kanunısani sene [1]322 [28 Ocak 1907]
[imza] Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî Tahsin [Tahsin Paşa]

Aslına mutâbıkdır.

[mühür] Sadrazam Ferid
Sûretleri bâlâda muharrer tezkere-i ma’rûza ve şeref-sâdır olan irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîyi mübelliğ hâmiş Defter-i Hakanî ve Mâliye Nezâret-
i Celîleleri’yle taraf-ı vâlâ-yı Seraskerî’ye de teblîğ edilmiş olmağla Dâhiliye Nezâret-i 
Celîlesi’nden dahi icrâ-yı îcâbına himmet buyurulmak.
Fî 19 Zilhicce sene [1]324 ve fî 20 Kanunısani sene [1]322 [2 Şubat 1907]



224

BOA, ZB, 348 / 54



225

BOA, ZB, 348 / 54
Hankapı Mahallesi’nden Hasan Hüseyin 
adlı kişinin kuduz tedavisi için Dâ’ü’l-kelb 

Tedâvîhânesi’ne [Kuduz Hastanesi] teslim edildiği 
hakkında, Zabtiye [Polis] Bakanlığı’ndan Askeri 

Okullar Bakanlığı’na gönderilen yazı.
17 Kasım 1907

BOA, ZB, 348 / 54
An official letter sent to the Ministry of Military 
Schools by the Ministry of Policing Affairs, and 
served to indicate that a man named Hasan 

Hüseyin and lived in Hankapı Quarter, in order 
to undergo a therapy for hydrophobia, had been 
delivered to Dâ’ü’l-kelb Tedâvîhânesi [Hospital 

used for the therapy of hydrophobia). 
17 November 1907

[Sadeleştirme]

[Zabtiye (Polis) Bakanlığı’ndan],
17 Kasım 1907,
Askeri Okullar Bakanlığı’na,
Kuduz bir köpek tarafından ısırılmış olan ve tedavisi için Konya Valiliği’nin yazısıyla 
gönderilen Sultaniye [Karapınar] Kazası’nın Hankapı Mahallesi’nden Abdurrahman 
oğlu Hasan Hüseyin adlı kişi, Dâ’ü’l-kelb Tedâvîhânesi’ne [Kuduz Hastanesi] teslim 
edilmiştir.

[Transkripsiyon]

[Zabtiye Nezâreti’nden],
Fî 4 Teşrinisani sene [1]323 [17 Kasım 1907],
Umûm Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Nezâret-i Celîlesi’ne,
Kuduz kelb tarafından ısırılmasından dolayı li-ecli’t-tedâvî Konya Vilâyet-i 
Aliyyesi’nden bâ-tahrîrât gönderilmiş olan Sultaniye [Karapınar] Kazâsı’nın 
Hankapı Mahallesi’nden Abdurrahman oğlu Hasan Hüseyin nâm şahıs Dâ’ü’l-kelb 
Tedâvîhânesi’ne [Kuduz Hastanesi] irsâl ve teslîm etdirilmiş olmağla ol bâbda.
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BOA, DH.TMIK.S, 72 / 18 – 1
Sıdırva [Sudurağı, Karaman] köyünün Karapınar 

Kazası’ndan alınarak Karaman Kazası’na 
bağlanması gerektiği hakkında, İçişleri 

Bakanlığı’ndan Sadaret’e 
[Başbakanlık] gönderilen yazı.

15 Şubat 1908

BOA, DH.TMIK.S, 72 / 18 – 1
An official letter sent to the Grand Vizier’s Office 

by the Ministry of Interior Affairs, and dictated 
that the Sıdırva [Sudurağı, Karaman] Village, 
after being dislocated from Karapınar Town, 

would have to be attached to the Karaman Town. 
15 February 1908

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Sadaret’e,
15 Şubat 1908,
Sultaniye [Karapınar] Kazası’na bağlı Sıdırva [Sudurağı, Karaman] köyü Karapınar’a 
on iki ve Karaman’a iki buçuk saat mesafededir. Karaman’a olan mesafenin 
trenle beş on dakikada alınabilir olmasından dolayı bu köyün Sultaniye’den 
alınarak Karaman’a bağlanması uygun olacaktır. Bu durum köy halkı tarafından 
da talep edilmektedir. Bu düzenleme devlet için de yararlı olacaktır. Ayrıca yerel 
kaymakamlıklar ile askeriye tarafından da uygun görülen bu düzenleme Konya 
Vilayeti İdare Meclisi tarafından da münasip bulunmuştur. Bu konuda Konya Vilayeti 
İdare Meclisi’nden gelen 28 Ocak 1908 tarihli yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
Konunun Şura-yı Devlet’te [Danıştay] ele alınarak karara bağlanması gerekmekte-
dir. Durum arz olunur.
 
[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadaret-penâhî’ye,
Fî 12 Muharrem sene [1]326 ve fî 2 Şubat sene [1]323 [15 Şubat 1908],
Sultaniye Kazâsı’na merbût Sıdırva [Sudurağı, Karaman] karyesi kazâ-i mezkûr 
merkezine on iki ve Karaman Kazâsı merkezine iki buçuk sâ’at mesâfede olmasına 
ve bu mesâfe şimendüferle de beş on dakîkada kat’ olunmasına binâ’en karye-i 
merkûmenin Sultaniye’den fekk-i irtibâtıyla Karaman’a rabt ve ilhâkı ahâlî-i mahal-
liye tarafından istid’a olunmasıyla bi’l-istifsâr ol vechile icrâ-yı îcâbı hükûmet ve 
ahâlîce mûcib-i menfa’at olacağı mahallî kaymakamlıklarından ve cihet-i askeri-
yece dahi muhassenâtı mûcib olacağı fırka kumandanlığından bildirilmiş ve keyfiyet 
meclis-i idâre-i vilâyetce de tensîb edilmiş olduğunu mutazammın Konya Vilâyet-i 
Aliyyesi’nden alınan 15 Kanunısani sene [1]323 [28 Ocak 1908] târîhli tahrîrât 
Tesrî’-i Mu’âmelât Komisyonu ifâdesiyle leffen takdîm kılınmağla muktezâsının 
Şûrâ-yı Devlet’ce bi’t-te’emmül îfâ ve emr ü inbâ buyurulması menût-ı re’y-i sâmî-i 
sadâret-penâhîleridir, ol bâbda.
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BOA, HRT.h, 1574
Konya Vilayeti haritası.

Elle çizilmiş olan 1 / 1.000.000 ölçekli bu 
haritada, Konya Vilayeti’nin sancak, kaza ve 

nahiyeleri gösterilmiştir.
20. yüzyılın ilk çeyreği

BOA, HRT.h, 1574
Map of Konya Province.

On this map which is plotted by hand according 
to the scale of 1/1.000.000, the sanjaks, towns 
and sub-districts of Konya Province are shown. 

The first quarter of the 20th century

BOA, HRT.H, 602
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Konya Vilayeti Haritası
1. Konya,  2. Karapınar,  3. Ereğli,  4. Eskil,  5. Tuz Gölü,  6. Niğde Sancağı,  7. Niğde,  
8. Bor,  9. Nevşehir,  10. Karaman,  11. Hatunsaray,  12. llgın,  13. Akşehir,  14. Isparta 
Sancağı,  15. Beyşehir,  16. Antalya Sancağı,  17. Burdur Sancağı,  18. Yalvaç,  
19. Bozkır,  20. Akseki,  21. Hadim
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BOA, DH.ŞFR, 469 / 145
Karapınar’a gönderilen Konya ve Akşehir 

Ermenileri hakkında, Konya Valiliği’nden İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilen telgraf.

6 Mayıs 1915

BOA, DH.ŞFR, 469 / 145
A telegraphic message sent to the Ministry of 

Interior Affairs by the Konya Governor’s Office, 
and dealt with the Armenian subjects who lived 

in Konya and Akşehir, and were
 sent to Karapınar Town. 

6 May 1915

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
İçişleri Bakanlığı’na,
Adana’dan buraya gönderilen Ermeniler’le şüpheli şekilde temasta bulundukları 
anlaşılan ve kendilerinden kuşku duyulan Konya’daki Ermeniler’in ileri gelenlerin-
den 100 kişi ile Akşehir’deki Ermeniler arasında dahi şüpheli hareketleri his olunan 
30 Ermeni’yi Sultaniye [Karapınar] Kazası’na göndermeye mecbur olduğumu arz 
ederim.
6 Mayıs 1915
[imza] Konya Valisi Mustafa Azmi Bey

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Dâhiliye Nezâreti’ne,
Adana’dan buraya gönderilen Ermeniler’le şübheyi dâ’î münâsebâtda bulundukları 
anlaşılan ve kendilerinden şübhe edilen Konya’daki Ermeniler’in ileri gelenlerinden 
yüz kişi ile Akşehir’deki Ermeniler arasında dahi şübheli hareketleri his olunan otuz 
Ermeni’yi Sultaniye Kazâsı’na göndermeye mecbûr olduğumu arz ederim.
Fî 23 Nisan sene [1]331 [6 Mayıs 1915]
[imza] [Konya] Vâlî[si] Azmi [Mustafa Azmi Bey]
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BOA, DH.ŞFR, 475 / 17
Karapınar’daki Ermenilere yardım etmek 
isteyen Amerika Kızılhaç heyeti hakkında, 
Konya Valiliği’nden İçişleri Bakanlığı’na 

gönderilen telgraf.
11 Haziran 1915

BOA, DH.ŞFR, 475 / 17
A telegraphic message sent to the Ministry of 

Interior Affairs by the Konya Governor’s Office 
ad dealt with the American Redcross Mission who 

wished to render assistance to those Armenian 
subjects lived in Karapınar Town. 

11 June 1915

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
İçişleri Bakanlığı’na,
10 Haziran 1915 tarihli telgrafa cevaptır,
Amerika Kızılhaçı valiliğe de müracaat etmiş ve uygun bir cevap verilmiş idi, bu 
heyetten birinin Ermeniler’e yardım için Sultaniye’ye [Karapınar] gitmesinin 
kesinlikle doğru olmayacağı.
11 Haziran 1915
[imza] Konya Valisi Mustafa Azmi Bey

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Dâhiliye Nezâreti’ne,
C [cevâbdır] 28 Mayıs sene [1]331 [10 Haziran 1915],
Amerika Salîb-i Ahmeri vilâyete de mürâca’at etmiş ve münâsib cevâb verilmiş idi, 
bu hey’etden birinin Ermeniler’e mu’âvenet için Sultaniye’ye gitmesi kat’iyen doğru 
olamayacağı.
Fî 29 Mayıs sene [1]331 [11 Haziran 1915]
[imza] [Konya] Vâlî[si] Azmi [Mustafa Azmi Bey]
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BOA, DH.EUM.5.Şb, 27 / 28
Karaman, Ereğli ve Sultaniye [Karapınar] kazaları 
arasında eşkıyalık yapan asker kaçağı Kabakoğlu 

Derviş’in jandarmalar tarafından yakalandığı 
hakkında, Konya Valiliği’nden İçişleri 

Bakanlığı’na gönderilen yazı.
17 Ağustos 1916

BOA, DH.EUM.5.Şb, 27 / 28
An official letter sent to the Ministry of 

Interior Affairs by the Konya Governor’s Office, 
and served to indicate that a person named 
Kabakoğlu Derviş who was a deserter and 

involved in the banditry acts among the towns of 
Karaman, Ereğli and Sultaniye [Karapınar], had 

been caught by the gendermary troops. 
17 August 1916

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
İçişleri Bakanlığı’na,
Karaman’ın İlisıra [Yollarbaşı, Karaman] köyünden Kabakoğlu Derviş adlı cani bun-
dan 5 ay önce birliğinden firar ederek Karaman, Ereğli ve Sultaniye [Karapınar] 
kazaları arasında İngiliz mavzeri tüfeği ile eşkıyalık yapmaya başlamış ve 2 
kişiyi katl etmişti. Kabakoğlu Derviş 10 Ağustos 1916 günü Mecidiye [Mecidiye, 
Kazımkarabekir, Konya] köyünde bir evde kadın raks etdirmekteyken kendisini takip 
için çıkarılan jandarma müfrezeleri tarafından ablukaya alınmış ve teslim olması 
için yapılan çağrılara silahla karşılık vermiştir. Bir saat devam eden çatışma neti-
cesinde teslim olmuş ve göz altına alınmıştır. Bu konuda Konya Vilayeti Jandarma 
Alay Komutanlığı’ndan gelen rapora göre çatışma sırasında Bozkır Kazası bölük 
çavuşlarından Raşid de sol bacağından yaralanmıştır. Durum arz olunur.
17 Ağustos 1916
[imza] Vali Vekili Defterdar …

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Devletlü efendim hazretleri,
Bundan beş mâh mukaddem kıt’a-i askeriyesinden firârla memleketine gelerek 
Karaman, Ereğli ve Sultaniye kazâları aralarında İngiliz mavzeri ile müsellah olduğu 
hâlde tarîk-i şekâvete cür’et ve iki şahsı katl eden Karaman’ın İlisıra [Yollarbaşı, 
Karaman] karyesinden Kabakoğlu Derviş nâm cânî Temmuz’un yirmi sekizinci günü 
[r. 28 Temmuz 1332 / m. 10 Ağustos 1916] Mecidiye [Mecidiye, Kazımkarabekir, 
Konya] karyesinde bir hânede karı raks etdirmekde iken ta’kîbine çıkarılan jandar-
ma müfrezeleri tarafından mezkûr hâne ablukaya alınarak teslîm olması için nesâ-
yih-i lâzıme icrâ edilmiş ise de silahla müdâfa’a ve mukâbeleye kıyâm etmesiyle bir 
sâ’at devâm eden müsâdeme netîcesinde teslîm-i nefse mecbûr etdirilerek derdest 
edildiği ve bu miyânda Bozkır Kazâsı bölük çavuşlarından Raşid’in sol bacağından 
mecrûh olduğu Vilâyet Jandarma Alay Kumandanlığı’ndan mu’tî jurnal üzerine 
berây-ı ma’lûmât arz olunur, ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 17 Şevval sene [1]334 ve fî 4 Ağustos sene [1]332 [17 Ağustos 1916]
[imza] Vali Vekîli Defterdâr …
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BOA, DH.EUM.5.Şb, 27 / 38
Karapınar’da zorunlu ikamete tabi tutulan Rusyalı 
Mihailoviç Vernikof’un tifüs hastalağından öldüğü 

hakkında, Konya Valiliği’nden İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilen yazı.

23 Ağustos 1916

BOA, DH.EUM.5.Şb, 27 / 38
An official letter sent to the Ministry of Interior 
Affairs by the Konya Governor’s Office, and 

served to indicate that a man named Mihailoviç 
Vernikof who was a Russian citizen and subjected 
to the compulsory residence in Karapınar Town, 

had died of typhus illness. 
23 August 1916

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
İçişleri Bakanlığı’na,
Düşman devletler vatandaşı olup Sultaniye [Karapınar] Kazası’nda 
ikamet ettirilen Rusyalı Mihailoviç Vernikof adlı şahıs, yakalandığı tifüs hastalığından 
kurtulamayarak 10 Ağustos 1916 tarihinde ölmüştür. 
Durum arz olunur.
23 Ağustos 1916
[imza] Vali Vekili Defterdar …

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Devletlü efendim hazretleri,
Düvel-i muhâsama teba’asından olub Sultaniye Kazâsı’nda ikâmete me’mûr edilen 
Rusyalı Mihailoviç Vernikof nâm şahsın mübtelâ olduğu tifüs hastalığından rehâ-
yâb olamayarak fî 28 Temmuz sene [1]332 [10 Ağustos 1916] târihinde vefât etdiği 
berây-ı ma’lûmât arz olunur, 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir, efendim. 
Fî 22 Şevval sene [1]334 ve fî 10 Ağustos sene [1]332 [23 Ağustos 1916]
[imza] Vali Vekîli Defterdâr …
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BOA, DH.EUM.5.Şb, 29 / 29
Sultaniye [Karapınar] ve Bozkır’da zorunlu 

ikamete tabi tutulan düşman 
devletler vatandaşlarının durumu hakkında, 

Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı’ndan İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilen yazı.

19 Ekim 1916

BOA, DH.EUM.5.Şb, 29 / 29
An official letter sent to the Ministry of Interior 

Affairs by the Chief Commander’s Office of 
Ottoman Army, and dealt with the status of those 
persons who were the citizens of hostile states, 

and subjected to the compulsory residence in the 
Towns of Sultaniye [Karapınar] and Bozkır. 

19 October 1916

[Sadeleştirme]

[Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı’ndan],
İçişleri Bakanlığı’na,
İstanbul’daki Amerika Elçiliği Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı göndermiştir. 
Bu yazıda Konya Vilayeti dahilindeki Sultaniye [Karapınar] ve Bozkır’da ikamet et-
tirilen düşman devletler vatandaşlarının, Koçhisar’da bulunanlar kadar kötü sağlık 
şartları altında yaşadıkları, bu iki yerin her birinde ikamet ettirilenler arasında bir 
miktar ölümler meydana geldiği, Sultaniye’de [Karapınar] sıtma ve kanlı basur 
salgını olduğu, yeterli miktarda gıda tedarikinin bile mümkün olmadığı ve Bozkır’da 
tutuklu olarak bulunan 82 kişinin yiyecek konusunda zorluklar içinde bulunduğu 
anlatılmaktadır. Durumu araştırınız.
[imza] Başkomutan Vekili Enver Paşa
19 Ekim 1916

[Transkripsiyon]

[Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu Başkumandanlığı Vekâleti’nden],
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,
Devletlü efendim hazretleri,
Dersaadet Amerika Sefâreti’nden alınan bir takrîrde mu’ahharan ahz olunan 
ma’lûmâtdan müstebân olduğuna göre Konya Vilâyeti dâhilinde Sultaniye ve 
Bozkır’da ikâmet etdirilen muhâsım teba’anın Koçhisarı’ndakiler kadar fenâ şerâ’it-i 
sıhhiyede bulundukları ve mezkûr iki mahallin her birinde ikâmet etdirilenler 
miyânında ahîren bir mikdâr vefeyât vukû’ bulmuş olduğu ve Sultaniye’de muhte-
lif sıtma ve kanlı basur hüküm-fermâ olduğu gibi kâfî mikdârda gıdâ tedâriki bile 
müte’assir idiği ve Bozkır’da mevkûf bulunub mikdârı kesîr yani seksen iki kişiye 
bâliğ olan muhâsım teba’anın kezâ me’kûlât husûsunda dûçâr-ı müşkilât oldukları 
iş’âr olunduğu Hariciye Nezâreti’nden bildirilmekdedir, hakîkat-ı hâlin tahkîk ve 
iş’ârı ricâ olunur, ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
[imza] Başkumandan Vekîli Enver
Fî 21 Zilhicce 1334 [19 Ekim 1916]
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BOA, DH.ŞFR, 69 / 202
Ereğli ve Sultaniye’de [Karapınar] bulunan 

Ermeni komiteciler hakkında, İçişleri 
Bakanlığı’ndan Konya Valiliği’ne 

gönderilen telgraf.
7 Ocak 1917

BOA, DH.ŞFR, 69 / 202
A telegraphic message sent to the Konya 

Governor’s Office by the Ministry of Interior 
Affairs, and dealt with the Armenian Comidatjis 

resided in the Towns of Ereğli and 
Sultaniye [Karapınar]. 

7 January 1917

[Sadeleştirme]

[İçişleri Bakanlığı’ndan],
Konya Valiliği’ne,
Çok gizli ve acildir,
Taşnaksutyun Komitesi’nin elebaşılarından Profesör Haçatoryan, komitede Arama 
adıyla bilinen Manuk Gazarosyan (diğer adı Marzabet’tir), Hüsrev Babayan, Dik-
ran Cemil, Agob Küfeciyan ve Nersis Hüdaverdiyan (diğer adı Şahnur’dur) adlı 
kişiler hakkında yapılan incelemeye son verilmiş olmasına rağmen bunların Konya 
ve civarında serbestçe faaliyette bulundukları, hatta bunlardan Dikran Cemil’in 
Halep’e kadar gittiği ve misyonerlerden düzenli olarak para aldığı, Haçatoryan’ın 
ise Bağçecikli Hayık ile birlikte Ereğli ve Sultaniye [Karapınar] civarlarında gezmek-
te oldukları bilgisi alınmıştır. Bunlar hakkındaki takibatın devam ettirilmesi, şu an 
nerede bulunduklarının bildirilmesi, Dikran Cemil’in hangi izinle Halep’e gitmesine 
müsaade edildiği ve bu gibi hükümetçe daima zan ve şüphe altında bulundurulması 
gereken kişilerin Ereğli ve Sultaniye’de [Karapınar] dolaşmalarına sebep olanların 
öğrenilmesi ve bunların hal ve hareketleri hakkında elde edilecek malumatın 
bildirilmesi.
7 Ocak 1917
[imza] İçişleri Bakanı Vekili Cevdet Bey

[Transkripsiyon]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],
Konya Vilâyeti’ne,
Gâyet mahrem ve müsta’celdir,
Taşnaksutyun Komitesi’nin erkân-ı mühimmesini teşkîl eden Profesör Haçatoryan 
ve komitede Arama nâmıyla gezen Manuk Gazarosyan nâm-ı diğer Marzabet ve 
Hüsrev Babayan ve Dikran Cemil ve Agob Küfeciyan ve Nersis Hüdaverdiyan nâm-ı 
diğer Şahnur nâmlarındaki eşhâsın haklarındaki ta’kîbâtdan sarf-ı nazar edilmesi 
hasebiyle Konya ve civârında serbestce icrâ-yı fa’âliyet eylemekde oldukları ve hattâ 
bunlardan Dikran Cemil’in Haleb’e kadar bir seyâhat icrâ etdiği ve misyoner 
mü’essesâtından muntazaman tahsîsâtını almakda olduğu ve Haçatoryan’ın 
Bağçecikli Hayık ile birlikde Ereğli ve Sultaniye [Karapınar] civârlarında berây-ı 
teftîş gezmekde bulundukları mevsûkan istihbâr kılındı, bunlar hakkındaki 
ta’kîbâtdan sarf-ı nazar edilmesi esbabının ve el-yevm nerede bulunduklarının 
ve Dikran Cemil’in nereden ve ne vakit verilen me’zûniyet üzerine Haleb’e git-
mesine müsâ’ade olunduğunun ve bu kabîl hükûmetce dâ’imâ zan ve şübhe 
altında bulundurulması iktizâ eden kesânın Ereğli ve Sultaniye’de [Karapınar] 
dolaşmalarına sebebiyet verenlerin ve bunların ahvâl ve harekâtı hakkında elde 
edilecek ma’lûmâtın bi’l-etrâf inbâsı.
Fî 24 Teşrinievvel sene [1]332 [7 Ocak 1917]
[imza] Nâzır Vekîli Cevdet
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BOA, HR.SYS, 2149 / 3 – 2
Sultaniye [Karapınar] kasabasında zorunlu 

ikamette bulunan İtalyan Francesco 
Calcinelli hakkında, Dışişleri Bakanlığı’ndan 

İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı.
22 Mayıs 1917

BOA, HR.SYS, 2149 / 3 – 2
An official letter sent to the Ministry of Foreign 

Affairs, and dealt with an Italian Citizen who was 
named Francesco Calcinelli, and subjected to 

the compulsory residence in 
Sultaniye [Karapınar] Town. 

22 May 1917

[Sadeleştirme]

[Dışişleri Bakanlığı’ndan],
22 Mayıs 1917,
Özet : İtalyalı Fransisko Kalçinelli’nin [Francesco Calcinelli] Seydişehir’e nakli,

İçişleri Bakanlığı’na,
23 Nisan 1917 ve 96116 / 302 numaralı yazının devamıdır,
İtalya Devleti vatandaşı gemi kılavuzu Fransisko Kalçinelli’nin [Francesco Calcinelli] 
Konya Vilayeti dahilinde Sultaniye [Karapınar] kasabasından annesine gönderdiği 
iki kartpostalda hasta olduğu ve kendisini tedavi edecek kimse bulunmadığını 
beyan etmiş ve akrabasından Miloviç’in [Milovitch] bulunduğu Seydişehir’e nakl 
edilmesi annesi tarafından istirham edilmiştir. Bu talebin dikkate alınması İtalya 
menfaatlarını üstlenen İspanya Elçiliği’nden talep edilmektedir. Gereğini yapınız.
 
[Transkripsiyon]

[Hâriciye Nezâreti’nden],
Fî 22 Mayıs sene [13]33 [22 Mayıs 1917],
Hulâsa : İtalyalı Fransisko Kalçinelli’nin [Francesco Calcinelli] Seydişehir’e nakli,

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne,
23 Nisan [1]333 [23 Nisan 1917] ve 96116 / 302 numaralı tezkere-i âcizîye zeyldir,
İtalya Devleti tebe’asından gemi kılavuzu Fransisko Kalçinelli’nin [Francesco Calci-
nelli] Konya Vilâyeti dâhilinde Sultaniye kasabasından vâlidesine gönderdiği iki kıt’a 
kartpostalda hasta olduğu ve kendisini tedâvî edecek kimse bulunmadığını beyân 
eylediği ve merkûmun akrabâsından Miloviç’in [Milovitch] bulunduğu Seydişehir’e 
nakli vâlidesi tarafından istirhâm edildiği beyânıyla istid’â-yı vâkı’ın nazar-ı dikkate 
alınması İtalya menâfi’inin himâyesini deruhde eyleyen İspanya Sefâreti’nden ilt-
imâs edilmişdir, iş’ârât-ı sâbıkaya nazaran îcâb-ı hâlin îfâ 

BOA, HR.SYS, 2149 / 3 – 1
İtalyalı Francesco Calcinelli’nin Karapınar’dan 
Seydişehir’e nakledilmesi hakkında, İspanya 

Elçiliği’nden Dışişleri Bakanlığı’na 
gönderilen yazı.
15 Mayıs 1917

BOA, HR.SYS, 2149 / 3 – 1
An official note which served to the Ministry of 

Interior Affairs by the Spanish Embassy, and dealt 
with the transfer of Italian Citizen, Francesco 

Calcinelli from Karapınar to Seydişehir. 
15 May 1917
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BOA, DH.EUM.5.Şb, 39 / 11
Sultaniye’de [Karapınar] zorunlu ikamete tabi 

tutulan bir İtalya vatandaşının bir buçuk yıl önce 
öldüğü hakkında, Konya Valiliği’nden İçişleri 

Bakanlığı’na gönderilen yazı.
26 Haziran 1917

BOA, DH.EUM.5.Şb, 39 / 11
An official letter sent to the Ministry of Interior 
Affairs by the  Konya Governor’s Office, and 

served to indicate that an Italian Citizen who was 
subjected to the compulsory residence in 
Sultaniye [Karapınar] town, had died one 

and half year ago. 
26 June 1917

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
İçişleri Bakanlığı’na,
Emniyet Genel Müdürlüğü ifadesiyle  gelen 23 Mayıs 1917 tarihli ve 299 hususi 
numaralı yazıya cevaptır,
İtalya vatandaşı Alessandıro Kaliçenelli’nin bir buçuk yıl önce vefat etdiği, 
Sultaniye’de [Karapınar] bulunan oğlu Fransesko Kaliçenelli’nin ifadesinden 
anlaşılmıştır. Durum arz olunur.
26 Haziran 1917
[mühür] Konya Valisi Ahmed Muammer Bey

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne,
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir,
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti ifâdesiyle şeref-vârid olan 23 Mayıs sene [1]333 [23 
Mayıs 1917] târihli ve iki yüz doksan dokuz husûsî numaralı tahrîrât-ı aliyye-i ne-
zâret-penâhîleri cevâbıdır, İtalya teba’asından Alessandıro Kaliçenelli’nin bir buçuk 
sene evvel ol vakitlerde vefât etdiği Sultaniye’de bulunan mahdûmu Fransesko 
Kaliçenelli’nin ifâdesinden anlaşıldığı arz olunur, ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir.
Fî 6 Ramazan sene [1]335 ve fî 26 Haziran sene [1]333 [26 Haziran 1917]
[mühür] Vâlî Ahmed Muammer [Ahmed Muammer Bey]
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BOA, DH.MKT, 86 / 46 – 1
Hotamış’ta belediye teşkilatı kurulması gerektiği 

hakkında, Konya Valiliği’nden İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilen yazı.

13 Kasım 1917

BOA, DH.MKT, 86 / 46 – 1
An official letter sent to the Ministry of Interior 
Affairs by the Konya Governor’s Office, and 

dictated that a municipal administration had to 
be established in Hotamış Village. 

13 Novenber 1917

[Sadeleştirme]

[Konya Valiliği’nden],
İçişleri Bakanlığı’na,
Sultaniye [Karapınar] Kazası’na bağlı Hotamış Nahiyesi merkezinde henüz 
belediye teşkilatı olmadığı için burada yapılması gereken belediyecilik işlerinin 
uygulanamadığı ve bu nedenle Hotamış Nahiyesi merkezinde bir belediye 
kurulmasına izin verilmesi gerektiği Sultaniye [Karapınar] Kaymakamlığı’ndan bir 
yazıyla bildirilmiştir. Konu Vilayet Encümeni’nde ele alınmış ve Hotamış Nahiyesi 
merkezinde belediye teşkilinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. 11 Kasım 1886 
tarihli Vilayetler Belediye Kanunu’na göre gereğinin yapılmasına izin verilmesi istir-
ham olunur.
13 Kasım 1917
[mühür] Konya Valisi Ahmed Muammer Bey

[Transkripsiyon]

[Konya Vilâyeti’nden],
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne,
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir,
Sultaniye Kazâsı’na tâbi’ Hotamış Nâhiyesi merkezinde henüz belediye teşkîl 
edilmediği için nâhiye-i mezkûre umûr-ı belediyesinin mühmel bir hâlde 
kaldığından bahisle Hotamış Nâhiyesi merkezinde de belediye teşkîline müsâ’ade 
olunması Sultaniye Kaymakamlığı’ndan iş’âr olunmuş ve lede’l-havâle Encümen-
i Vilâyet’den yazılan karârnâmede Hotamış Nâhiyesi merkezinde belediye teşkîli 
muvâfık bulunduğu bildirilmiş olmağla 30 Teşrinievvel sene 1302 [11 Kasım 1886] 
târihli Vilâyât Belediye Kânûnu Zeyli mûcebince mu’âmele-i mukteziyenin îfâsına 
müsâ’ade buyurulması arz ve istirhâm olunur, ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 13 Teşrinievvel sene [1]333 [13 Kasım 1917]
[mühür] Konya Vâlîsi Ahmed Muammer [Ahmed Muammer Bey]
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Birinci Dünya Savaşına ait Karapınar 
Askerlik Şubesi Künye Defteri, 

Çetmi Mahallesinden askere alınanlar. 
1914-1918

Military service office legal notice registry of 
Karapınar. Are conscripts from the 

neighborhood of Çetmi. The Period of 
The First World War 1914-1918

Paşazadelerden Kasım oğlu Mehmet 1304

Türkmenoğullarından Mevlüt oğlu Mehmet 1295

Türkmenoğullarından Mevlüt oğlu Mustafa 1302 / 1305

Vadioğullarından Hacı Mustafa oğlu Salih 1295

Vadioğullarından Hacı Mustafa oğlu İbrahim 1304

Gaffaroğullarından Gaffar oğlu Veli 1299

Gaffaroğullarından Gaffar oğlu Mehmet 1303

Gaffaroğullarından Gaffar oğlu Hidayet 1308

Araphasanoğullarından Hasan oğlu Süleyman 1295

Karacaoğullarından Kadir oğlu Mehmet 1296
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KARAPINAR ŞEHİT LİSTESİ

Karapınar Şehit Listesi Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1998 yılında 5 cilt olarak yayınlanan 
“Şehitlerimiz” adlı eserin Konya iline ait olan bölümünden alınmıştır.

*

*
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