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Dazkırımızın kuruluşundan bugüne yaşanmış olayların anlatımının 
günümüze kadarki hatırlatması amacıyla Dazkırı Belediyesi’nce 
halkımıza hazırlanmış bir kültür hizmetidir. 
 
Bu eserin hazırlanması ve basılmasında emeği geçen kişi, kurum ve 
kuruluşlara teşekkür ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Hüseyin GÜRÇAM 
           Dazkırı Belediye Başkanı 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ali TOKÖZ 
 
1969 yılında Afyonkarahisar ilinin Başmakçı ilçesinde doğdu. Cumhuriyet 
İlkokulu’nu (1974-1979), Başmakçı Ortaokulu’nu (1979-1982), Başmakçı 
Ticaret Lisesi’ni birincilikle (1982-1985), Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü’nü (1985-1989) yılında bitirdi. Aynı yıl 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin açtığı imtihanı kazanarak 1990 yılından 
beri İstanbul’da Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, Osmanlı Arşivi Uzmanı 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 



 

ÖNSÖZ 
 

“Kamil oldur ki her yerde koya bir eser 
Eseri olmayanın yerinde yeller eser.” 

 
Ebu Said Muhammed Hadimi 

 
Milletlere hareket ve canlılık kazandıran ve gelişme imkanları sağlayan unsurların 

başında geçmişteki uygarlıklar ve tarihi zenginlikler gelmektedir. Ecdatlarından gelen uygarlık 
ve zenginlikleri kendilerine temel dayanak alan milletler, daima ilermemiş bunu yapmayanlar 
ise dağılmış ve bölünmüşlerdir. Nitekim eski ve köklü bir Türk uygarlığının manevi desteğine 
dayanan Selçuklular ve Osmanlılar kendi devirlerindeki devletlerle yıllarca boy ölçüşmüş ve 
onların devamından yükselen Türkiye Cumhuriyeti ise kendisine hayatiyet ve enerji sağlayan 
bu cevherlerden daima güç almış ve yeni ufaklara yönelmiştir. 

Tarih, insanların hafızası gibidir. Asırlar boyunca hafızaya sayısız tecrübe yığılır. 
Milletler, hafızaları sayesinde ileride çeşitli durumlar kaşısında nasıl hareket edeceklerine 
kolayca karar verebilirler. Yine aynı hafıza, nesiller arasındaki bağı devam ettirdiği gibi 
coğrafi bakımdan birbirinden uzak kalmış millet fertlerinin de unutmalarına önler. 

Günümüzde toplum hayatı bir önceki günü unutturacak hızda akıyor. İletişim ve ulaşım 
imkanları gün içinde iki ayrı tarihi verirken, toplumların benlikleri, hayat tarzları ve varlıklarını 
dış dünyaya kayıtsız şekilde sürdürmeleri imkansız hale gelmiştir. Kimilerinden gök kubbede 
hoş bir seda, kimilerinden ise geriye bir mezar taşı bile kalmamıştır. Yeryüzü onbinlerce yıldır 
sayısız milleti misafir etti. Bunlardan çok az bir kısmı yaşamaya hala devam etmektedir. 

Dazkırı bölgesi ile ilgilenmem 1990 yılında Osmanlı Arşivlerinde memuriyete girmem ile 
başlamıştır. Onsekiz yıldır, Dazkırı ve Başmakçı bölgesine ait belgeleri topladım. Çünkü bu 
benin için büyük bir zevkti. Her belge buluşumda büyük bir haz duymaktaydım. Fırsatını 
buldukça arşiv kataloglarını karıştırıyor, yeni bir belge bulmak ümidiyle heyecanlanıyordum.  

Osmanlı Arşivlerinde Dazkırı ile ilgili bilgileri kitap haline getirme fikri Dazkırı Belediye 
Başkanı Sayın Hüseyin Gürçam Beyefendi tarafından bana bildirilince çok heyecanlandım. 
Çünkü; uzun zamandır hayalini kurduğum, bölgeye kendi çapımda bir hizmetim olacaktı. 
Gelecek nesillere atalarının tarihlerini belgelerle anlatma fırsatı bulmuştum. Çalışmalarıma 
hız vererek kitabı hazırladım. Bu kitaba destek veren ve basılmasını sağlayan, Sayın 
Belediye Başkanımız Hüseyin Gürçam Beyefendi’ye teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim 

Bu yorucu aynı zamanda zevkli olan çalışmamda bana yardımcı olan, sevgili eşime, 
oğullarım Mehmet ve Burhan Can’a, 

Her zaman bize bir ağabey gibi yol gösteren arşivcilik dersi veren Osmanlı Arşivi 
Araştırma Hizmetleri Şube Müdürü İlhan Ovalıoğlu’na, 

Bana yardımları ile en büyük desteği veren Fuat Recep’e ve İlyas Özdemir’e, ayrıca 
Mehmet Taştan, Fazıl Uludağ Dilek Cansel, Ayten Ardel, Raşit Gündoğdu ve araştırma 
hizmetleri şube müdürlüğü personeline ve bütün mesai arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. 

 
İstanbul-Yenibosna, 2008     Ali TOKÖZ 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Uzmanı 



GİRİŞ 
 
 
 

Dazkırı adının kelime manası, bozkır, açık alan, kırlık yer anlamındadır. Osmanlı 
döneminde Dazkırı kazası denildiği zaman Polatlı, Başmakçı, Evciler, Yüreğir, 
Çardak, ve Sarıkavak köylerini içine alan bir bölge anlaşılmaktadır. Hüdavendigar 
Vilayeti Kütahya Sancağı’na bağlı bir kaza durumundadır. Zamanla Çivril, Sandıklı ve 
Dinar kazalarına bağlandı ise de uzun bir bir süre tek başına bir kaza merkezi 
olmuştur. Bir ara Dinar’a bağlı bir nahiye olduysa da daha sonra tekrar kaza 
olmuştur. Dazkırı kazasının merkezi, ilk günden beri Polatlı köyüdür. Polatlı köyü 
Osmanlı Arşivi belgelerinde Bolatlı, Bolat, Polat ve Polatlı şeklinde okunması 
Osmanlıcanın yazımında ve okunmasındaki incelikten, rika yani el yazısında be ve 
pe harflerinin altındaki noktanın katip tarafından bazen uzun bazen kısa 
yazılmasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde Dazkırı adı da zaman zaman 
“Tazkırı” olarak okunmuştur. Hatta cumhuriyet döneminde Dazkırı adı mülki idarede 
Dazkırı olarak geçerken DDY de Tazkırı olarak kullanılmış, istasyon levhası Tazkırı 
olarak asılmıştır.  Bu da Osmanlıcadaki tı harfinin okunuşundan ileri gelmektedir. 
Sadece bir belgede “Dazgırı” şeklinde yazılışını gördüm. 

Atalarımızın ve bizlerin hala yaşamakta olduğu Dazkırı ve çevresinin yaklaşık 
800-900 yıllık bir tarihi geçmişi vardır. Türkler bu bölgeye gelmeden önceleri de 
MÖ:2000 yıllarından başlayarak yoğun bir yerleşim yeri olmuştur. Bu yüzyılda Hitit 
İmparatorluğu Anadolu’ya tamamen hakim olmuş ve Hititler, Mısır ve Asur devletleri 
dışında dünyanın üç büyük devletinden birisi konumuna gelmiştir. Tüm Anadolu ile 
birlikte Dazkırı ve çevresi de Hitit devleti yönetimi altına girmiştir. MÖ: 1000 yılından 
itibaren Hitit devletinin zayıflaması ve MÖ: 750 yıllarında ise parçalanması  üzerine 
bu defa Frigyalılar bu bölgenin hakimi oldular. Frig devletinin yıkılmasından sonra, 
bölgenin tümü, Lidya siyasi gücünün etkisi altında kalmıştır. Merkezi Sardes olan 
Lidya devletinin sınırı Başmakçı ve Dazkırı ilçelerine kadar uzanmaktadır. Bu 
nedenle, Dazkırı ilçesi Karaağaç kuyusu köyünde Lidya elektrum definesi bulunmuş 
olması doğaldır. Diğer bölgelerde olduğu gibi, bölgemizde de Güney Frigya’nın 
başkenti Apemia(Dinar) ile merkezi Frigya’nın başkenti Synnada’a , Helen siyasi 
gücü yanında kentin özerkliğini de simgeleyen gümüş kistophorus ve bronz sikkeler, 
kent sikkeleri olarak darbedilmiştir. Lidya dönemi, paranın (sikkenin) bir değişim aracı 
olarak ilk kez kullanıldığı bir dönemdir. Bunlara ait örnekler Dazkırı ve Başmakçı 
çevresinde bol miktarda bulunmaktadır. Çünkü bu dönemde Lidyalıların para basım 
merkezleri Dazkırı, Başmakçı ve Evciler üçgeninde bulunmaktaydı. 

Zaman içerisinde Persler, Makedonya Krallığı, Bergama Krallığı ve Roma 
İmparatorluğu bu bölgede hüküm sürdüler. 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye 
ayrılmasıyla birlikte Dazkırı ve çevresi Bizans İmparatorluğu hakimiyetine geçmiş 
oldu. 

Selçuklu Devleti’nin kurulması ile Malazgirt savaşı arasında geçen otuz yıllık bir 
devir esnasında Oğuz boyları daimi bir akış halinde Anadolu hududlarına girmiş, bu 
ülkenin doğu ve orta kısımlarına yayılmışlar ise de bu memleketi henüz kendileri için 
emin bir yurt saymıyorlardı. Fakat, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Bizans’ın artık 
ordusu ve mukavemeti kalmadığı için Türk boylarının Anadolu’ya muhacereti sel 
halini almıştı. Türkler artık yeni vatanlarına koşuyorlardı. 

İşte bu dönemde Türkman Yörükan taifesinden olan Polatlı (Bolatlı, Bolat) 
Cemaatı Hazar Denizi’nin güneyinden Anadolu’ya girdiler. Polatlı Cemaatının bir 
kısmı Maraş, Ankara, Karahisar-ı Şarki, Sivrihisar ve Edirne bölgelerine yerleştiler. 



Polatlı Cemaatına mensub diğer bir kısmı ise şu an Dazkırı denilen bölgeye 
yerleşerek Türk adetlerine uygun olarak mensub oldukları cemaatın ismini oraya 
verdiler. O andan itibaren bu köyün ismi Polatlı (Polat, Bolat, Bolatlı) diye  
anılmaktadır. 

Selçuklu Sultanı ll.Kılıçarslan’ın uzun ve başarılı saltanat devresi sonunda 
yaşlanıp takatdan düşmesi ve dolayısıyla seferlere gidememesi sebebiyle oğulları 
arasında sultan olma arzusu ortaya çıktı. Kılıçarslan, devleti hanedan mensublarının, 
yani hükümdar oğullarının ortak malı sayan eski Türk feodal devlet töresine uyarak 
ülkeyi onbir oğlu arasında paylaştırdı. Buna göre Gıyaseddin Keyhüsrev, Uluborlu ile 
Kütahya arasındaki Dazkırı’nın da içinde bulunduğu bölgeye sahip oldu.(1186) 

Daha sonra, Germiyan Oğulları Beyliği’nin toprakları, başkenti Kütahya’dan 
başka Uşak, Gediz, Selendi, Kula, Tavşanlı, Banaz, Işıklı, Baklan, Denizli, Honaz, 
Dazkırı, Başmakçı, Geyikler(Dinar), Homa, Simav ve Şeyhlü(Çivril) ilçelerini içine 
almaktaydı. 

Memlektin siyasi durumunu göz önüne alan Germiyan oğlu Süleyman Şah 
kuzeyde Osmanlılara ve güney doğusundaki komşularına karşı cephe almış olan 
Karamanoğlu’nun saldırılarından kendisine korumak amacıyla kızını Osmanlı Sultanı 
Murad’ın oğlu Yıldırım Beyazıd ile evlendirmeyi önermiştir. Bu durum Sultan Murad 
tarafından kabul edilince çeyiz olarak memleketin en güzel yerleri olan Kütahya, 
Tavşanlı, Simav, Emet, Geyikler(Dinar), Dazkırı ve Başmakçı’nın da içinde 
bulunduğu bölge Osmanlılara verildi (1378). 
 
Osmanlı Devleti Dönemi: 
 

1378 yılında Yıldırım Beyazıd zamanında Osmanlı hakimiyetine giren bölge, 
1402 yılında Ankara savaşından sonra Moğol idaresine geçmiş. Ancak bu durum kısa 
sürmüş, tekrar Osmanlılara geçmiştir. 

Artık Dazkırı’ya ait yazılı arşiv belgeleri bulunmaya başlamıştır. Dazkırı kazası 
hakkında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı ve Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı’nda yaptığım onsekiz yıllık 
çalışmalar neticesinde bulduğum belgeleri günümüz Türkçesine aktardım. Arşivlerde 
bulduğum belgeleri kronolojik olarak yani tarih sırasına göre yerleştirerek olayları bir 
film gibi canlandırmayı ve bu kitabı okuyanların da geçmişe yolculuk yapmalarını 
düşündüm.  

 
Bu belgeleri konularına göre gruplandıracak olursak; 

 
1-Nüfus bilgilerinin bulunduğu defterler.  
Bu defterler; Tapu tahrir defterleri, Maliye Nezareti varidat defterleri, Maliye 

Nezareti temettuat defterleri ve Hüdavendigar salnamesi Dazkırı kazasının nüfusu 
hakkında bilgi verir. Bu defterlerden yıllara göre Dazkırı kazasının ve köylerinin kaç 
hane ve kaç kişi olduğunu öğreniyoruz.  

Tapu tahrir defterleri; Osmanlılar, bir yeri fethettiklerinde o bölgeye yetkili 
görevliler gönderip nüfus ve gelir kaynaklarını ayrıntılarıyla araştırıp deftere geçirirler, 
böylece her sancak için ayrı bir nüfus ve gelir defteri meydana getirilirdi. O bölgede 
vergi kaynakları çeşitli etkenlerle değiştiği zaman, her 10-20-30 yılda bu tahrir işlemi 
yenilenirdi. Dazkırı (Polatlı)’ya ait Osmanlı arşivlerinde bulunan en eski belge Kanuni 
Sultan Süleyman zamanındaki 1530 tarihli 438 numaralı tapu tahrir defterindeki 
kayıttır. Bu defterdeki kayıtta; Polat (Bolat) köyü Homa kazasına bağlı olarak 
görünmektedir. Köyde 23 hane 124 nüfus olduğu, ayrıca 2 mücerred(bekar, evli  



olmayan), 1 çok yaşlı, 1 malul, 2 sipahizade, 1 sipahi emeklisi, 1 sipahi ve 1 mazul 
kadı bulunmaktadır. 

Osmanlı Arşivinde Polatlı nüfusu ile ilgili diğer bir belge Padişah lV. Mehmed 
zamanına ait 1676 tarihli 2498 numaralı Maliyeden Müdevver(MAD.) kodlu hane-i 
avarız defteridir. Bu defterde Dazkırı Kazasına tabi Polatlı köyünde 8 neferan ve 2 
avarız hanesi bulunmaktadır. Avarız vergisi, Osmanlı vergilerindendir. Bu verginin 
toplanması için tamamıyla ayrı bir usul kullanılırdı. Bütün memleket avarız hanesi adlı 
kısımlara bölünmüştü. Köylerden başlayarak kasaba ve şehirler nüfuslarına zenginlik 
ve tahammül derecelerine göre belli Avarız Hanesi sayılmışlardı. Bir adı da salgın 
olan avarız, XlX. Yüzyılda artık hemen tamamen para olarak ödenen bir vergi şekline 
girmiş ve tanzimatın ilanıyla kaldırılmıştır.  

Başka bir belge; Padişah l.Abdülmecid zamanına ait 1842 tarihli, ML:VRD, 821 
numaralı defterdir. Bu defterde, Polatlı köyünde yaşayan hane reislerinin ismleri 
bulunmaktadır. Bu deftere göre 1842 yılındaki Polatlı köyünün nüfusu ortaya 
çıkmaktadır. Köy nüfusu 113 hane ve yaklaşık 565 kişidir. 

Bir diğer belge; Padişah l.Abdülmecid zamanına ait 1845 tarihli, ML:VRD:TMT, 
7695 numaralı defterdir. Temettuat defterleri; Temettû vergisi, tüccar ve esnafın 
senelik kazançları üzerinden alınan vergiye verilen addır. Temettû vergisinin adı daha 
sonra "Kazanç Vergisi"ne çevrilmistir. Temettuât Defterleri'nde kaza, köy gibi iskân 
merkezleri hâne hâne ele alınarak herkese ait sahsî mal varlığı, emlâk, arazi, 
hayvanat, ürün vb. bilgiler kaydedilmistir. Bu deftere göre, Polatlı köyü 138 hane ve 
yaklaşık olarak 690 kişilik bir nüfusa sahiptir. 

Dazkırı kazasının 1530 yılından 2007 yılına kadar olan nüfus durumunu toplu 
olarak aşağıda tablo halinde verilmiştir. 



Dazkırı Kazasının 1530-2007 yıllarındaki nüfusu 
 

 
 

Dazkırı ve köylerinin 2007 yılına ait yaş grubu ve cinsiyete göre nüfusu 
 
 

 
Yaş grubu 

 
Toplam 

 
Erkek 

 
Kadın 

 

0-4 689 361 328 

5-9 847 422 425 

10-14 948 480 468 

15-19 916 481 435 

20-24 808 444 364 

25-29 792 419 373 

30-34 748 386 362 

25-39 713 374 339 

45-49 709 344 365 

 
Yıllar 

 

 
Nüfus 

 

1530 
Polatlı 

124 

1842 
Polatlı 

565 

1845-1846 
Polatlı 

690 

1872 
(Dazkırı, Danişment ve Dinar) 

10682 

1896 
(Sandıklı, Dinar ve Dazkırı) 

75841 

1899 
Polatlı 

829 

1906 
(Sandıklı, Dinar ve Dazkırı) 

91482 İslam 
392 Rum ve Yahudi 

149 Ermeni 

1926-1927  
(Dinar ve Dazkırı) 

40576 

1955 
Dazkırı 

2105 Şehir nüfusu 
17717 Köy nüfusu 

1960 
Dazkırı 

2279 Şehir nüfusu 
24920 Köy nüfusu 

1965 
Dazkırı 

2608 Şehir nüfusu 
27218 Köy nüfusu 

2000 
Dazkırı 

6583 Şehir nüfusu 
8870 Köy nüfusu 

2007 
Dazkırı 

4481 Şehir nüfusu 
6684 Köy nüfusu 



50-54 667 324 343 

55-59 569 276 293 

60-64 487 203 284 

65-69 479 220 259 

70-74 408 178 230 

75-79 339 144 195 

80-84 170 76 94 

85-89 37 15 22 

90+ 18 2 16 

Toplam 11165 5541 5624 

 
 

Dazkırı’ya bağlı köylerinin 2007 yılına ait nüfusu 
 
 

 
Köy adı 

 

 
Toplam 

 
Erkek 

 
Kadın 

Yüreğil Belediyesi 1729 847 882 

Akarca 231 113 118 

Arıköy 324 167 157 

Aşağı Yenice 223 101 122 

Bozan 556 277 279 

Çiftlik 320 155 165 

Darıcılar 191 87 104 

Hasandede 173 85 88 

Hisaralan 115 55 60 

İdris 177 86 91 

Karaağaçkuyusu 998 505 493 

Kızılören 877 441 436 

Örtülü 40 17 23 

Sarıkavak 217 99 118 

Yaylaköy 71 36 35 

Yukarı Yenice 442 206 236 

 
2-Dazkırı kazasının kilim ve çuval dokuma konusunda önemli bir yerde 

olduğunu gösteren belgelerin bulunduğu bölüm. 
Bu belgelerden, Padişah l.Mahmud zamanına ait 17 Ekim 1736 tarihli fermandır, 

Cevdet Askeri tasnifi içerisinde 10059 numara ile kayıtlıdır. Bu belgede, Askerin 
ihtiyacı olan 737 adet seyishane(ağırlık beygirine verilen isim) kilimi ve 450 adet un 
çuvalının Dazkırı ve çevresinden satın alınarak cebhane-i amireye teslim edilmesi 
hakkında emir yer almaktadır. Dazkırı ve çevresinin Osmanlı ordusunun ihtiyacı olan 
kilim ve çuval dokumalarını yaparak büyük bir açığı kapatmaktadır. Buradan 
anlaşılıyor ki, Dazkırı kazasındaki kilim dokumacılığı endüstrisinin çok eskilere 
dayandığının belgesidir. 

İkinci belge; Padişah ll.Mahmud zamanına ait 19 Ocak 1835 tarihli Cevdet 
Askeri 221 numaralı belgedir. Bu belgede, Osmanlı ordusundaki askerlerin yatakları 
için lazım olan 16243 adet yün kilimin Kütahya sancağına bağlı Dazkırı kazasında  
imal ettirilip gönderilmesi. Buradan da anlaşılıyorki Dazkırı ve çevresinin halı ve kilim 



dokumasında söz sahibi bir yer olduğuna dair ikinci bir belgedir. Osmanlı ordusunun 
ihtiyaclarına cevap verebilecek bir potansiyelde üretim yapılmaktadır. 

Üçüncü diğer belge; Padişah l.Abdülmecid zamanına ait 20 Temmuz 1846 tarihli 
Cevdet Askeri 4517 numaralı belgedir. Bu belgede; Nizamiye askerleri için lazım olan 
1095 adet dokuma kilimin Dazkırı kazasında imal ettirilmesi ve masraflarının 
ödenmesi ve kilimlerin nasıl teslim edileceği bildirilmektedir. 

 
3-Dazkırı kazası ve köylerindeki eşkiyalık olayları. 
Bu belgeler Anadolu Ahkam defterleri, Şikayet defterleri ve diğer belge 

tasniflerinde bulunmaktadır. 
Bu konuda ilk belge; Padişah lll.Mustafa zamanına ait 25 Aralık 1764 tarihli, 45 

numaralı Anadolu Ahkam defterinin 202. sayfasında kayıtlıdır. Bu hükümde; Aşağı 
Apa köyü sakinlerinden Şeyh Mehmed develeriyle gider iken Polatlı köyü 
sakinlerinden Tatoğlu Hacı Ahmed Ağa oğulları tarafından kendisinin dövüldüğü 
oğlunun ise develeriyle birlikte Başmakçı’ya kaçırılıp orada habsedildiğinden bahisle 
gereğinin yapılması  için Anadolu Valisi ve Dazkırı Kadısına ve Kütahya Naibine 
yazılan ferman bulunmaktadır. 

ikinci belge; Padişah l.Abdulhamid zamanına ait 30 Temmuz 1783 tarihli, 82 
numaralı Anadolu Ahkam defterinin 246 sayfasında kayıtlıdır. Bu hükümde; 
Başmakçı ahalisinden Fedai oğlu Deli Ahmet ve kardeşleri Veli ve Memiş etrafına 
topladıkları adamlar ile Dazkırı ve Evciler bölgesinde eşkiyalık yaptıklarından dolayı 
bunların ölü veya diri olarak yakalanmaları ve mahkemeye çıkarılmaları hakkında 
Kütahya naibine ve mütesellimine yazılan ferman bulunmaktadır. 

Üçüncü belge; Padişah l.Abdulhamid zamanına ait 12 Ağustos 1785 tarihli 
Cevdet Adliye 4411 nolu belgedir. Bu belgede; Başmakçı köyünü basıp mallarını ve 
eşyalarını gasbeden ve köy camisindeki halıları çalan Polatlı köyü ahalisinden 
Tatoğulları İbrahim, Kasım ve Hasan nam kimseler hakkındaki davaya ait kayıt 
bulunmaktadır. 

Dördüncü belge; Padişah lll.Selim zamanına ait 11 Ağustos 1795 tarihli, Cevdet 
Beldiye 6217 numaralı belgedir. Bu belgede, Dazkırı sakinlerinden Tatzade Halil’in 
Danlar köyündeki su değirmeninin Ketişoğlu Çakır Bey ve Kazak Bey namındaki 
kimseler tarafından zabt edildiğinden tekrar kendisine verilmesi hakkındaki dilekçesi. 

Beşinci belge; Dazkırı’nın Apa istasyonuna silahlı olarak gelip tecavüzde 
bulunan on iki kişinin jandarma ile çatışması ve sıkı takip sonucu tamamının 
yakalandığı. 
 

4-Devlet görevlilerinin halka yaptığı haksızlıklar ve zulümler. 
Bu konudaki ilk belge; yine Padişah l.Mahmud zamanına ait 12 Nisan 1750 

tarihli 16 numaralı Anadolu Ahkam defterinin 187. sayfasında kayıtlıdır. Bu defterdeki 
hükümde, Başmakçı ve Apa köyü ahalisinin kendilerinden fazla vergi alan ve zulüm 
eden kethüdalar hakkındaki şikayetleri ve bunlar hakkında yapılması gereken 
tahkikata ait Anadolu valisine ve Dazkırı kadısına yazılan ferman bulunmaktadır. 

İkinci belge; Padişah l.Mahmud zamanına ait 24 Nisan 1743 tarihli fermandır. 
Anadolu Ahkam defterlerinden 2 numaralı defterin 1093 nolu hükümde kayıtlıdır. 
Ahkam Defterleri, divanı Hümayundan çıkan hükümlerin kaydına mahsus olan 
defterlere genel olarak verilen addır. Padişah adına hazırlanan bu hükümlere ferman 
da denilirdi. Osmanlı Arşivinde 1742-1889 tarihleri arasına ait 186 adet Anadolu 
Ahkam defteri bulunmakdır. Ben bunların hepsini hüküm hüküm taradım, Dazkırı ve 
çevresi hakkındaki hükümleri çıkardım. 2 numaralı defterdeki bu hükümde, 
Sarıkavak, Başmakçı ve Akkoyunlu köyleri ahalileri devlete olan kanuni vergilerini 



vermekte iken bazı köy zabitlerinin kanun dışı davranışları ve keyfi olarak vergi 
toplamalarının engellenmesi için Dazkırı kadısına yazılan ferman bulunmaktadır. 

 
5-Kaza merkezindeki ve köylerindeki camilerdeki görevlendirmeler. 
Bu konuda ki birinci belge; Padişah lll.Selim zamanına ait 14 Aralık 1799 tarihli, 

Cevdet Evkaf 12887 numaralı belgedir. Bu belgede, Dazkırı kazası Sarıkavak 
köyündeki Feyzullah Bey Camisi hatipliği(Cuma günleri camide hutbe okuyan kimse) 
görevinin Hasan Halife’ye padişah izni ile verildiği.Osmanlı zamanında bir camide 
Cuma namazının kılınabilmesi için padişah izininin olması gerekir. Hatip tayini de 
yine padişah izni ile yapılmaktadır. 

İkinci belge; Padişah ll.Mahmud zamanına ait 20 Nisan 1829 tarihli Cevdet 
Evkaf 450 numaralı belgedir. Bu belgede, Dazkırı kazası Sarıkavak köyün Feyzullah 
Bey camisinde hatiblik(Cuma günleri camide hutbe okuyan kimse) görevinin Hüseyin 
Halife’ye padişah izni ile verildiği. 

Üçüncü belge; Padişah ll.Mahmud zamanına ait 3 Temmuz 1838 tarihli Cevdet 
Evkaf 23234 numaralı belgedir. Bu belgede, Polatlı köyünde Dedeoğlu Veli Bey’in 
yaptırdığı mescidde, Şeyh Mehmed Halife’nin karşılıksız olarak imamlık görevini 
yapacağı bildirilmektedir. 

 
6-Kaza müdürlerinin tayin, becayiş ve görev esnasındaki usulsüzlükler. 
Bu konudaki belgeler; Padişah l.Abdülmecid zamanına ait belgelerdir. Bu 

belgelerde, Dazkırı havasıyla uyuşamayan kaza müdürünün becayişi, Çivril kazası 
müdürü Mustafa Efendi’nin istifası ve yerine Dazkırı kazası müdürü Ahmed Şakir 
Efendi’nin atanması, Dazkırı müdürü Mustafa Ağa’nın tayin edildiği. 

Diğer belge; Padişah ll.Abdülhamid zamanına ait 23 Ağustos 1887 tarihli 
DH.MKT, 1441-39 numaralı belgedir. Bu belgede, Dinar nahiye müdürü İsmail Hakkı 
Efendi ile Dazkırı Zabıta müdürü Galib Bey’in yönetim zafiyetleri ve ehliyetsizlikleri 
sebebiyle azl olunup yerlerine başkalarının tayin olunduğu. 

 
7-Köylerde meydana gelen deprem ve bunun sonucunda yapılan 

yardımlar. 
Bu konudaki belgeler; Padişah ll.Abdülhamid zamanına ait 15 Aralık 1886 ve 3 

Şubat 1887 tarihli iki belgenin konusu aynıdır. Bu belgelerde;1- Dazkırı Nahiyesine 
bağlı altı adet köyde meydana gelen depremde zarar görenlere yardım edilmesi. 2-
Dazkırı Nahiyesine bağlı altı adet köyde meydana gelen depremde 43 hane ve 17 
ahır tamamen yıkılmış, 45 hane, 17 ahır yıkılmak üzere ağır hasarlı, 2 cami, 1 okul, 
38 hane ve 19 ahır orta hasarlı durumda, 2 ölü ve 15 yaralı olduğu ve 
depremzedelere bizzat Padişah ll.Abdülhamid tarafından 100 lira para yardımı 
yapıldığı bildirilmektedir. 

 
8-Humma(Sıtma) hastalığı ve gerekli tedbirlerin alınması, doktor tayinleri. 
Sağlık konusundaki belgeler; Dazkırı, Çivril ve Dinar nahiyelerinde sıtma 

hastalığının ortaya çıkmasından dolayı taleb edilen doktorun gelmediği ve hastalığın 
yayılmakta olduğundan acilen bir seyyar doktorun gönderilmesi. 

İkinci belge; Sandıklı kazasına bağlı Şeyhlü(Çivril) , Geyikler(Dinar) ve Dazkırı 
nahiyelerine muktedir seyyar bir doktorun tayin edilmesi.  

Üçüncü belge; Dazkırı Nahiyesi ile Hasandede muhacir köyünde ortaya çıkan 
humma(sıtma) hastalığından onbeş kişinin öldüğü ve bu hastalığa karşı gerekli 
tedbirlerin alınması. 



Dördüncü belge; Dazkırı ve Çivril nahiyelerindeki tren istasyonlarında diploması 
olmayan kişilerin doktorluk yaptığına dair yapılan şikayet üzerine yapılan tahkikat 
neticesinde diploma sahibi doktorların tayin edildiği. 

 
9-İdari taksimat. 
İdari taksimat hakkındaki ilk belge; Padişah Abdülaziz zamanına ait 6 Nisan 

1870 tarihli, DH.MKT, 1310-96 numaralı belgedir. Bu belgede; Karahisar-ı Sahib 
sancağının Danişmend kazasına tabi Dazkırı, Horzum ve Geyikler(Dinar) 
nahiyelerinin birleştirilerek yeni bir kaza merkezinin kurulması hakkındadır. 

İkinci belge; Dazkırı nahiyesine bağlı iken daha sonra Geyikler(Dinar) 
nahiyesine bağlanan bazı köylerin, çok sıkıntı çektiklerinden tekrar Dazkırı 
nahiyesine bağlanmaları isteği ve gerekenin yapılması. 

Üçüncü belge; Dazkırı Nahiyesine bağlı bazı köylerin kaza ve nahiye merkezine 
uzak olmalarından dolayı Karaağaç ve Çal kazalarından birine veya Denizli 
Sancağı’na bağlanmaları talebi. 

Dördüncü belge; Polatlı (Dazkırı) Nahiyesi’nin, bağlı olduğu Sandıklı Kazasına 
çok uzak olması ve ahalinin yollarda eziyet çektiklerinden dolayı Denizli Sancağı’na 
bağlanmaları talebi. 

Beşinci belge; Sandıklı’ya bağlı Dinar, Dazkırı ve Şeyhlü(Çivril) nahiyelerinin 
birleştirilerek Dinar merkezinde bir kaymakamlık kurulması. 

Altıncı belge; Dazkırı nahiyesi merkez ve köylerinin Dinar kazasına 
bağlanmasından sonra uzaklığından dolayı bazı şikayetlerin yaşanması sonucu 
Dazkırı’nın tekrar nahiye olması talebi. 

Yedinci belge; Hüdavendigar (Bursa) vilayetine bağlı Dazkırı Nahiyesi 
köylerinden bazılarının Denizli’ye bağlanması, Denizli’ye bağlanan köylerin isimleri ve 
nüfuslarını gösterir cedvel. 

 
10-Köyler arasındaki anlaşmazlıklar. 
Anlaşmazlıklar hakındaki ilk belge; Padişah ll.Abdülhamid zamanına ait 2 Nisan 

1888 tarihli DH.MKT, 1498-85 numaralı belgedir. Bu belgede, Dazkırı Nahiyesine 
bağlı Aşağı Apa ve Sarıkavak köyleri ahalisinin tasarruflarında bulunan Başparmak  
Yaylasına Ödemiş kazasından getirilerek iskan edilen Hazergrad muhacirleri 
tarafından yapılan tecavüzün engellenmesi. 

İkinci belge; Padişah lll.Selim zamanına ait 20 Ocak 1803 tarihli 130 numaralı 
Anadolu Ahkam defterinin 370 nolu hükümdedir. Bu ferman da, Polatlı köyü 
toprağından olan Karaöyük merası demekle meşhur meranın Polatlı köyüne ait 
olduğu ve alınıp satılamayacağına dair ferman. Burada Yüreğir köyü ahalisinin bu 
mera yerlerini söküp ziraat etmekte oldukları ve alıp satmakta olduklarından bunun 
önlenmesi ve meranın Polatlı köyüne ait olduğu gösteren bir fermandır. Bu fermanın 
bir sureti Polatlı köyüne gönderilmiştir. 1927 yılında Cumhuriyet Arşivinde bulduğum 
bir belgede şöyle demektedir. 1803 yılında bir sureti gönderilen fermanın 
eskidiğinden bazı bölümlerinin okunamadığından dolayı tekrar yeni bir suretinin 
çıkarılarak gönderilmesi. Yapılan yazışmalar neticesinde arşivden tekrar bir suret  
daha çıkarılarak gönderilmiştir. 

Üçüncü belge; Dazkırı nahiyesine bağlı Bozangirliler(Bozan) köyüne bir takım 
muhacir gelerek köylüye ait mera ve tarlaları zorla zapt ettikleri ve bu tarlaları ekip 
diktiklerinden dolayı halkın şikayetleri. 

Dördüncü belge; Dazkırı Nahiyesine bağlı Mahmudiye ve Hamidiye köylerinde 
iskan edilen muhacirlerle Tutluca köylüleri arasındaki su anlaşmazlığının giderilmesi. 

 



11-Dazkırı ahalisi ile olan  alacak-verecek meseleleri. 
Bu konu hakkındaki belgeler; Burdur’lu Yunuszade Hüseyin Ağa’nın  Dazkırı 

kazası ahalisinden 43 kişiden olan alacağı, Kütahyalı Kara Ağazade İbrahim 
Efendi’nin Dazkırı kazası ahalisinden Hacı Osman Ağa’dan olan alacağının tahsil 
edilmesine ait bilgiler bulunmaktadır. 

Yine alacak verecek meseleri ile ilgili Padişah l.Abdülmecid zamanına ait 
belgeler olub bu belgelerde geçen konularda da Dazkırı kazası ahalisi ile olan alacak 
verecek meseleleri bulunmaktadır. 

 
12-Köylerde yaşanan cinayetler ve bunun sonucundaki mahkeme kararları. 
Dazkırı’ya bağlı köylerde yaşanan cinayet olayları hakkındaki belgeler; Padişah 

l.Abdülmecid zamanına ait 1857 ve 1859 tarihli A.AMD, 84-24 ve A.MKT.MVL, 106-
44 numaralı belgelerdir. Bu belgelerde; Horzum Aşiretinden Kurtoğlu Ali’nin 
öldürülmesi ve katili Durakoğlu Musa’nın cezalandırılması hususuna ait bilgiler 
bulunmaktadır. 

Diğer bir belgede; Dazkırı Nahiyesinin Başçeşme mevkiinde, Trablusgarb’da 
(Libya) askerlik yaparken izine gelen Hüseyin’in karıştığı cinayet ve hakkında yapılan 
ihbarlar 

 
13-Çevre köy ahalisinin kıtlıkla mücadelesi ve devlet tarafından yapılan 

yardımlar. 
Bu konudaki belgede; Sandıklı kazasının Dazkırı nahiyesine bağlı yirmi köyde 

yaşayan çiftçilerin son derece sıkıntıda bulunduklarından bahisle İstanbul’a yazdıkları  
dilekçeye karşılık çiftçilere karşılıksız olarak yemeklik ve tohumluk zahire 
ihtiyaçlarının karşılandığı, bildirilmektedir. 

 
14-Aşağı Apa köyünde ruhsatsız Rum kilisesi inşası ve daha sonra kilise 

bahçesine okul yapılması. 
İzmir – Eğridir demiryolunun yapılması sırasında İngiliz ve Rumlar Aşağı Apa 

köyündeki istasyon civarında yerleşmişlerse de bunlar çok mahdut ailelerdir. İstiklal 
harbini müteakip demiryolunun devletimize devir edilmesi ile hiçbir yabancı unsur 
kalmamıştır. Bu süre içerisinde bunların ibadet ve eğitim ihtiyaçları için kilise ve okul 
yapılmıştır. Bu konuda iki belge bulunmaktadır. Birinci belgede; Dazkırı nahiyesi 
Aşağı Apa köyünde Osmanlı tebasından Kosti tarafından teberru edilmiş olan üç 
dönüm tarla üzerine ruhsatsız olarak inşa edilen Rum kilisesine daha sonra ruhsat 
verildiği. 

İkinci belge; Dazkırı’nın Apa istasyonunda bulunan Rum kilisesi havlusunda 
ebat ve şartları yazılı bir okul inşasına ruhsat verildiği. 

 
15-Acıgöl’den yapılan tuz kaçakçılığının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin 

alınması. 
Osmanlı Devleti zamanında da önemli bir maden kaynağı olan Acıgöl’deki 

tuzları korumak kaçakcılığı önlemek için önlemler alınmıştır. Bu konudaki belgede; 
Acıgöl (Çürük göl) namındaki tuz gölünde donan tuzların kaçakçılığını önlemek için 
bir muhafız ile birkaç kolcu görevlendirilmesi hakkında bilgi bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 



Türkiye Cumhuriyeti kuruldukdan sonraki belgeler ise Cumhuriyet Arşivi 
Daire Başkanlığında bulunmaktadır bu belgelerde ise; 

 
1-Karaöyük merasına ait 1803 tarihli ferman suretinin eskidiğinden dolayı yeni 
suretinin çıkarılması isteğine ait 6 Şubat 1927 tarihli dilekçe. 
 
2-Dazkırı Nahiyesine bağlı Baraklı Köyü’nün Dinar ilçesine bağlandığına dair, 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı 31 Aralık 1932 tarihli 
kararname. 
 
3-Dazkırı Nahiyesine bağlı Çardak hava alanı için arazi istimlak edilmesi 
hakkında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü imzalı 5 Nisar 1944 tarihli kararname. 
 
4-Demokrat Parti Dazkırı Nahiyesi teşkilatının orta okul yapılmasına ilişkin 
isteklerinin bulunduğu 15 Kasım 1956 tarihli dilekçenin Başbakan Adnan 
Menderes’e verilmesi. 
 
5-Dazkırı ilçesinin ihtiyaçları hakkında Adalet Partisi Dazkırı İlçesi 2.Başkanı 
Ahmet Turba ve arkadaşlarının verdiği 25 Temmuz 1966 tarihli dilekçe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENEL TANITIM 
 

 1-0 Genel: 
Dazkırı ilçesi Göller yöresi içinde ve ilimiz Afyona 150km. mesafede, Ankara -

Denizli -İzmir devlet yolu ve D.D. Yolu üzerindedir. Her iki ulaşım yolu da Dazkırı ilçe 
merkezimizden geçer. İlçe 29-31 enlem daireleri ile 37-38 boylamları arasındadır ve 
rakımı 832 dir.İlçe güneyden Söğüt Dağları, kuzeyden Maymun Dağı ve Bozdağlarla 
çevrilidir. İlçe arazisi doğudan batıya uzanan genişçe bir vadidir, bu vadi içerisinde 
küçük yayla ve boz tepeler bulunmaktadır. Verimli kısım Dazkırı ve Evciler ovalarıdır. 
Acıgöl'de bu bölgededir ve gölün bir kısmı Denizli'nin Çardak ilçesi arazisindedir. İlçe 
arazisi Trahit, Kalker ve bir kısım granitten ve bunların tabii tesirlerle 
ufalanmalarından meydana gelen kitlelerden oluşmuştur. Acıgöl’ ün tuzu İstanbul ve 
İzmir'e gönderilerek boya sanayiinde ve zırnık yapımında kullanılmaktadır. Çamurlu 
kısımları ise Siyatik ve Romatizma hastalığına iyi gelmekte burada çamur banyosu 
yapan hastalar şifa bulmaktadırlar. Fakat burada modern tesis yoktur. 

Başlıca ürünü kuru ziraattır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mercimek gibi kuru 
ziraat yanında sanayi bitkisi olarak haşhaş, pancar, ayçiçeği gibi bitkilerde çok verimli 
olduğundan müsaade edildiği miktarda ekilmektedir. Bilhassa afyon ekimi her çiftçi 
tarafından yapılır. Haşhaş ve afyon sakızından faydalanılır. Pancar ekiminde verimli 
ise de tahdide tabidir. Bilhassa Bozan, Yüregil, Akkeçili, Dazkırı arazilerinde bol 
miktarda pancar ekilir. Evciler ve Dazkırı ovaları iyi yağış alınan senelerde buğday 
ambarı olurlar. 

 
 

 
 
 
 

1-1 Konumu: 
Dazkırı güneyden Acıgöl ve Denizli ili Çardak ilçesi, kuzeyden Denizli ili Çivril 

ilçesi, kuzeydoğudan Evciler, doğudan Başmakçı ilçeleriyle çevrilidir. Dazkırı Ege ve 
Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan geçit durumundadır. Afyon - Denizli kara yolu 
üzerindedir.  
 
1-2 Doğal Durumu: 

İlçemizin batısında Maymun Dağları, güneyinde Acıgöl vardır. Önemli bir 
akarsuyu yoktur. Kuzeydoğudan çıkıp ilçeden geçerek Acıgöl'e dökülen çay vardır. 
Genellikle yazın suyu çekilmektedir. Acıgöl'ün suyu acıdır. İçinde canlı yaşamaz. 
Etrafındaki kurulu tesisler vasıtasıyla buradan Sodyum Sülfat üretimi yapılır. Deniz 
seviyesinden yaklaşık 800 m. rakımı vardır. Dazkırı ovası başlıca ovasıdır. Arazinin 
% 65'i düz ovalıktır.%35'i de engebeli dalgalıdır. Bölgemizde orman önemli bir yer 
işgal etmektedir. Bazı yüksek tepeler step özelliğindedir. 

 
 
 



1-3 İklimi:  
İlçemiz Ege bölgesinde yer almasına rağmen daha çok İç Ege ve Akdeniz 

bölgesi iklimleri arasında geçit iklimine sahiptir. Yıllık yağış miktarı çok fazla değildir. 
Kışları soğuk, yazları sıcak ve az yağışlıdır. 

 
1-4 Nüfusu:  

İlçemizin toplam nüfusu (ilçe merkezi ve 15 köy 1 kasaba dahil) 16 258' dir. 
Nüfusun % 60' ı tarımla uğraşmaktadır. 

 
1-5 Yerleşim ve İdari Durum:  

Dazkırı'nın alanı 33 800 hektardır. İlçe merkeziyle birlikte 15 köy ve 1 
kasabadan oluşmaktadır. 

 
1-6 İlçenin Arazi Varlığı:  

İlçe 33800 Hektar yüzölçümüne sahiptir. Bunun 19880 hektarı tarım arazisi,( 
genel alanın % 58,8' i) 10 000 hektarı orman arazisi (genel alanın % 30,5' i), 2995 
hektarı tarım dışı arazi (genel alanın % 7,7' si).Tarım arazilerinin 11 000 hektarı 
sulanabilir,bununda 6 000 hektarı halen sulanmaktadır.. Toprak yapısı hafif ve orta 
alkali, ortalama PH' ı 7-8'dir 10 625 hektar tarla bitkileri ekilişi, 454 hektar sebze, 254 
hektar bağ ve 142 hektar meyvelik sahası vardır. Ayrıca kavak yetiştiriciliği de önemli 
bir yer tutar. Kıraç arazilerde genellikle hububat ekilişi ağırlıktadır. Sulu arazilerde 
ikinci ürün yetiştirilmektedir.   
 
 

 
 
 
TARİHÇE: 
 

Dazkırı tarihi Danişmentlilere dayanmakla birlikte daha yakın tarih olarak Selçuk 
oğullarının Anadolu’ya yayılmaları ile birlikte Hacı Paşa Ağa Reisliğindeki Tatoğulları 
aşireti olarak Kızılırmak boylarından gelenlerle bilahare Adana tarafından gelerek 
yerleşen Farsak Aşiretinin torunlarıdır. Bir alay kuvvetinde olan Tatoğulları aşireti, 
Dazkırı’yı merkez yurt olarak kurmuş ve bugün değişik isimler almış olan Yukarı 
Yenice, Demirciköy, Çiftlik, Aşağı Yenice, Darıcılar, Gençali, Yüreğil köylerini değişik 
hizmetler için yerleşim sahası haline getirmişlerdir. 

Bu köylerin sahaları o devirlerde alayın yaylım ve geçim sahaları olarak 
kullanılmıştır. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu devrinde gönüllü sipahi alayı olarak 
görev imtiyaz almış olan Tatoğlu Hacı Osman Ağa atlarını, Yüreğil ve Gençali 
otlaklarında otlatıp barındırmışlardır. Bu atların toplu halde yaylım yapıp bakılmasına 
“öğrek” denilirdi. Atların sulanmaları için Gençali köyünde ahırlar ve bugün dahi hala 



ÜÇOLUKLU çeşmesi ayakta olup, adı da Tatoğlu çeşmesidir. Buralarda şimdi 
sonralarda yerleştirilen Çerkezler yaşamaktadırlar ki bu insanlar büyüğe saygının 
timsalidirler. Bu alayın toplanıp orduya katılma hazırlıklarının yapılması için birde 
kışlası mevcuttur ki hala bu kışlanın kalıntıları “kışla” mevkiinde mevcuttur. 

Dazkırı ovasında yaylım yapan atların sulanması da (bugün dahi hizmetteki) 
kadıncık yapılmaktaymış. Bu çeşme Hacı Osman Ağanın eşi tarafından yaptırılmıştır. 
Farsak aşireti ile kaynaşıp akrabalıklar kurulurken tatoğlu aşiretinden bir kol 
Başmakçı’ ya, bir kol da Yukarı Yenice’ ye yerleşerek orada iskan olmuşlardır. Yukarı 
Yenice eskiden yazlık mesire yeri olarak kullanılırken bugün büyük bir köy olmuştur. 
Tatdemirci denen bugünkü Demirci köyden 2300 nüfuslu büyük bir köy olmuştur. 
Esasta Peltek bir Tatoğlu aşireti mensubu buraya yerleşmiş ve alayın kılıç ve 
mızraklarını yapmak için demirciliğe başlamış, bunlara kendi adını vermiştir. 

Yüreğil veAşağı Yenice köyleri, o zamanlarında atların yaylım ve tuz ihtiyaçlarını 
temin ederlermiş. Bu iki köyümüzde, elbette ki bu aşiretin karışım torunlarıdır. Alayın 
sorumlusu  
“Tatoğlu Reisi Ağa” lakabı ile bugün dahi kalıntıları mevcut olan avlu denen yerde 
etrafı kalın duvarlarla çevrili mermer büyük kapıdan nöbetçiler nezaretinde girilip 
çıkılan bir kaleye benzeyen şekilde bir avlu yaptırmıştır ki bugün dahi bu avlunun 
muazzam taş kapısı hala ayaktadır. Dazkırı’daki avluda hala zamanında yapılmış 
çeşme akmaktadır ve bu avludaki yıkıntılar yerine yeni evler yapılmıştır. Tatoğlu 
aşiretinin bugünkü torunları soyadı kanunu ile Şenocak soyadını, Farsak aşireti 
torunlarının bir kısmı Sönmez soyadını almışlardır.  

Aşiretlerin Dazkırı’ya yerleşmeleri anında ilçenin bugünkü arazisi üzerinde 
hemen, hemen hiçbir aşiret yok gibidir. Aşiretlerin yerleşmesi ile Dazkırı’nın ismini o 
zaman APA koymuşlardır ki yazlık bugünkü Y.Yenice’ye Yukarı Apa, A. Yenice’ye ise 
Aşağı Apa, olarak isimlendirilmiştir. Apa’lar aynen bırakılmıştır. Uzun süre Bolatlı 
adını taşıyan Dazkırı, Cumhuriyet devriminde Ankara’nın Polatlı ilçesi ile isim 
karıştırıldığı gerekçesi ile Bolatlı adı Dazkırı olarak değiştirilmiştir. Dazkırı adı mülki 
idarede Dazkırı olarak geçerken DDY de Tazkırı olarak kullanılmış, istasyon levhası 
Tazkırı olarak asılmıştır. Dazkırı adı Konya’nın Bozkır ilçesi ile karışıyor gerekçesi ile 
zamanının il genel meclis üyelerinin teklifi ile Dazkırı’da mevcut Kocaoluk çeşmesinin 
adı Dazkırı’ya verilmiş ve Kocaoluk ismini almışsa da Dinar ağır ceza mahkemesinde 
mübaşirin Dazkırılı olan şahit bir kadının ismini Kocaoluklu Fatma diye çağırmış 
olması gülüşmelere sebep olduğundan tekrar Dazkırı adını almıştır. 1964 de asırlık 
çınarlarına izafeten Çınarlı olarak değiştirilmesine Belediye Meclisi karar vermişse de 
anlaşılması güç bir tefsirle ve Dazkırı adının 600 senelik bir mazisi vardır diyen İl 
Genel Meclisi kabul etmemiştir. Dazkırı’nın adı Dazkırı olarak kalmış ve kalmaya 
devam edecektir. (Ancak Dazkırılıların halk oylaması ile ismi değiştirilebilir.) 

Dazkırı’mız seneler ilerledikçe gelişmiş, nüfusu artmış ve çevresinde de 
sonradan bir çok yerleşimler ve köyler teşekkül edince Bucak merkezi olması 
gerektiğinden kendisine 48 köy bağlanmak üzere 1859 yılında Denizli ili ile birlikte 
Bucak merkezi olmuştur. Bugün Denizli’ye bağlı olan Çardak ve civarındaki 15 köy 
Dazkırı’nın köyleriydi.  

Dazkırı ve Dinar Sandıklı’ya bağlı bir bucaktı. Bugün Dazkırı’ya bağlı olan 
Başmakçı Dazkırı’nın köylerinden 13 tanesinin merkezi olarak bucak olunca Dazkırı 
arazisi 2 bucak haline geldi. 1958 de Çardak’ın ilçe olarak ayrılıp Denizli’ye 
bağlanması ve köylerin bir kısmını da götürmesi Dazkırı bucağını iyice küçültmüşken 
Dazkırı’nın 1959 da ilçe olması ile Başmakçı Evciler bucağına tekrar kavuşmuş ve 39 
köy ve kasabadan ibaret şirin bir ilçe olmuştur. 



Dazkırı 1923 yılında belediyeliğe kavuşmuş ve Adliyeye sahip olmuşsa da 
sonradan belediye ve adliye kaldırılmıştır. 1958 yılı Mart ayında tekrar belediyeye 
kavuşmuş ve 01.04.1959 tarihinde 70033 sayılı Kanun ile İlçe olmuştur. 1965 
yılından itibaren hızla kalkınma yoluna girmiştir. İlçenin bazı köyleri sonradan aşiret 
ve göçmenlerin yerleşmesi neticesi teşekkül etmiştir. Bunlar Yörük ve Türkmen 
aşiretleri ile Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenlerdir. Muhacir köyleri diye 
adlandırılan İdris, yayla, Hisaralan, Hasandede, Akarca, Akyarma, Bozan köylerimizin 
göçmen olarak gelip yerleşen medeni ve temiz köylerimizdir. Gurbet elde vatan 
hasreti çeken bu vatandaşlarımız ilçemiz orman içi ve ova köyleridir. Akkeçili ve 
Akkoyunlu köylerimiz ise kendi adlarını aldıkları aşiretin kollarındandır. Madenler, 
Gökçek, Körkuyu, Hırka, Çevlik, Arıköy gibi köylerimiz göçebe olarak gelen ve 
yerleşen Türkmen aşiretleridir. Bu köylerimizin ataları zamanın ulaşım vasıtası deve 
kervanları ile nakliyecilik, koyunları ile hayvancılık yapan Sarıköy, Yukarı ve Aşağı 
Beltarlalar, Ovacık, Çığra, Akpınar, Yassıören, Örtülü, Karaağaçkuyusu, Kızılören, 
köylerimizin bugünkü sakinleri zamanın koyuncusu göçebe Türkmen aşiretleri olup, 
keçi sahipleri orman ve çalılıklar içerisine, koyun sahipleri ise ovalara yerleşmek 
sureti ile daimi iskana geçmiş ataların torunlarıdır. 

Evciler , Başmakçı, İlçeleri ile Yüreğil beldemiz ise çok önceden daimi iskana 
geçmiş aşiretlerin torunlarıdırlar. Bunların ovalarda iskân etmiş olmaları koyunculuk 
ve at sürüleri ile geçimlerini sağlayan aşiretler olduğunu ortaya çıkarıyor. Sarıkavak, 
Darıcılar ve Kızılören çok daha evvelden yerleşik düzene geçmişlerdir. 

Sarıkavak: İzmir – Bağdat yolu üzerinde gözcü olarak yerleştirilmiş Osmanlı 
aşiretlerindendirler. Dazkırı sakinleri bu yöreye geldiklerinde buralarını harap ve gayrı 
meskun olarak bulmuşlar ve onun içindir ki; Çiftlik, Yeniceler, Demirciköy, Gençali 
köylerini de kapsayan geniş sahaya kolayca hakim olmuşlardır. Sonradan gelen 
aşiretlerle bugünkü iskan meydana gelmiştir. Dazkırı’da yabancı veya Türk olmayan 
hiçbir aşiret ve kavim yoktur. Hepsi öz be öz Türk boylarının torunlarıdır. 

İzmir – Eğridir demiryolunun yapılması sırasında İngiliz ve Rumlar istasyon 
civarında yerleşmişlerse de bunlar çok mahdut ailelerdir. İstiklal harbini müteakip 
demiryolunun devletimize devir edilmesi ile hiçbir yabancı unsur kalmamıştır.  
 
Dazkırı’da Arkeolojik Kalıntılar : 

Dazkırı topraklarında, eski devirlerde pek çok devletler yaşamış, gelmiş ve 
geçmişlerdir. Bunlardan Lidyalılar, Hititliler, Eski Yunanlılar ve Romalılar bu topraklar 
üzerinde yaşamışlardır.Bugün meydana çıkan eski eserlerden bu milletlere ait eski 
eserler ortaya çıkmaktadır. Romalılardan eski yunan kralı Büyük İskender buralardan 
geçmiştir. Bilhassa Büyük İskender’in Hindistan seferinden dönüşünde Anadolu’da 
kurduğu krallıklarından birisi de Dazkırı ve civarında Payitaht kurmuştur. Helenizm 
devri denen bu devrin eserleri bugün Akarca, Çiftlik, Kızılören, Sarıkavak 
köylerimizde ve bizzat Dazkırı’nın içerisinde çıkmaktadır. O devrin harp araçları, 
mızrak ucu demirleri, kılıçlar, heylar çıkmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



O devre ait topraktan yapılıp pişirilmiş Lahit ve sandukalar aradan 2500 sana 
geçmiş olmasına rağmen bu değerli hazineler yanında nereden geldiği 
keşfedilemeyen paralar yer altında yağmur suları ile Akarca köyü derelerinde 
bulunmaktadır. Bu eserler maalesef sahipsizdirler. Zira eski eser toplayıcı açıkgözler 
bunları ölü pahasına alıp, İstanbul ve İzmir’de turistlere, tarihi eser kaçakçılarına 
satmaktadırlar. Açılmış mezarlardan çıkarılan bir kısım tarihi eser Afyon Müzesine 
teslim edilmiş olmakla beraber, çıkan Kral Tahtı ve Karyolaları çoktan kaçırılmıştır. 

Dazkırı arkeolojik kalıntılar bakımından çok zengin bir sahadır. Burada 
Romalılar devri kalıntıları olduğu gibi, İskender’in kurduğu Helenizm kalıntıları da çok 
bulunmaktadır. Sarıkavak köyünde Romalılar devrinden kaldığı tespit edilen kayalar 
içindeki oyma kabinler, paralar, gözyaşı şişeleri ve muhtelif toprak kaplar 
bulunmaktadır. Köyün güney kısmında bulunan höyükler henüz açılmamış olmakla 
beraber büyük eserlerin çıkacağı tahmin edilmektedir. Kızılören köyünde çıkan 
tümülüslerin kabri çıkacağı muhakkaktır. Aynı yerde toprak kaplar ve paralar 
çıkmaktadır. Çiftlik köyünde çıkarılan Frig külahlı Afrodit heykeli frig tesirinde kalmış 
erken Roma devrini ve yerleşmelerini ispat etmektedir. Köyün alt kısımlarından çıkan 
pişmiş toprak lahitler Helenizm devri olan Büyük İskender devrine ait eserlerdir. 
Buralarda çeşitli mermer çıkarılmaktadır. Akarca köyü çevresinde çıkarılan çeşitli 
kaplarla beraber küçük ebattaki gümüş ve altın paraların Lidya ve Frigya devirlerine 
ait oldukları anlaşılmaktadır. Köyün güneyinde bulunan bir yol üç tepeye gitmekte ve 
içerisinde nöbetçi yerleri vardır. Buralardan bir para hazinesine gidildiği tahmin 
edilmektedir. Zira Paralar buralardan yağmur suları yoluyla yüze çıkmış şekilde çokça 
bulunmaktadır. Yeraltından çıkan, çeşitli şekilde boyanmış ve pişirilmiş toprak tuğlalar 
sağlam olarak çıkmaktadır. Bu parçaların büyük arkeolojik değerlere sahip oldukları 
anlaşılmaktadır. Başmakçı’da ilçe okulunun bahçesinde Romalılara ait düzme 
taşlardan yapılmış tapınak yeri 
de çıkarılmıştır. Yassıören ve Yaka köylerinde buna benzer çok miktarlarda tarihi 
eserler çıkarılmaktadır.   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 İlçemizin Kuruluşu   
Dazkırı Nasıl ve Kimler Tarafından Kuruldu 
 

İlçe merkezi Dazkırı'nın bugünkü sakinleri, Selçukoğuları' nın Anadolu’ya 
yayılmaları ile birlikte Hacı Paşa Ağa Reisliğindeki Tatoğulları aşireti olarak Kızılırmak 
boylarından gelenlerle, bilahare Adana tarafından gelerek yerleşen Farsa aşiretinin 
torunlarıdırlar. Bir Alay kuvvetinde olan Tatoğlu aşireti Dazkırı'yı merkez yurt olarak 
kurmuş ve bu gün değişik isimler almış olan, Yukarıyenice, Demirciköy, Çiftlik, 
Aşağıyenice, Darıcılar, Gençali, Yüreğil Köylerini değişik hizmetler için yerleşim 
sahası haline getirmişlerdir. Çiftlik ve Demirciköy sahaları o devirlerde alayın yayılım 
ve geçim sahaları olarak kullanılmıştır. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
Gönüllü Sipahi Alayı olarak görev ve imtiyaz almış olan Tatoğlu Hacı Osman Ağa, 
atların yayılışını Yüreğil ve Gençali otlaklarında otlatıp barındırırmış. Bu atların toplu 
halde yaylım yapıp bırakılmasına "öğrek" denmekteymiş. Bu alayın toplanıp orduya 
katılma hazırlıklarının yapılması için birde kışlası mevcuttu. Bu kışlanın kalıntıları 
halen kışla mevkiinde mevcuttur. Dazkırı Ovasında yaylım yapan atların sulanması 
da bugün dahi hizmette olan Kadıncık çeşmesinden yapılmaktaymış. Bu çeşme Hacı 
Osman Ağa' nın eşi tarafından yaptırılmıştır. Farsa aşiretiyle de kaynaşıp akrabalıklar 
kurulurken Tatoğlu Aşireti'nin bir kolu Başmakçı' ya yerleşmiştir. Bir kısmı da 
Yukarıyenice' ye yerleşerek orada iskan oluşturmuşlardır. Yukarıyenice eskiden 
yazlık mesire yeri olarak kullanılırken bugün büyük bir köy olmuştur. Esasta Peltek bir 
Tatoğlu aşireti mensubu buraya yerleşmiş ve alayın kılıç ve mızraklarını yapmak için 
demirciliğe başlamış ve kendi adını vermiştir. Yüreğil ve Aşağıyenice köyleri o 
zamanlarında atların yayılım ve tuz ihtiyaçlarını temin edermiş. Bu iki Köyümüzde 
elbette ki bu iki Aşiretin karışım torunlarıdır. Alayın sorumlusu Tatoğlu Reisi Ağa 
lakabı ile bugün dahi kalıntıları mevcut olan avlu denen yerde, etrafı kalın duvarlarla 
çevrili mermer büyük kapıdan nöbetçiler eşliğinde girilip çıkılan , kaleye benzeyen 
yerde oturmuş. Yukarıyenice Köyünde oturmaya başlayan kolda aynı şekilde bir avlu 
yaptırmıştır. Avlunun muazzam taş kapısı bugün dahi ayaktadır. Dazkırı’daki avluda 
zamanında yapılmış çeşme ayaktadır ve bu avluda yıkıntılar vardır ve yeni evler 
yapılmıştır. Aşiretlerin Dazkırı'ya yerleşmeleri anında İlçenin bugünkü arazisi hemen 
hemen hiçbir aşiret yok gibidir. Aşiretlerin yerleşmeleriyle Dazkırı’ nın ismini o zaman 
APA koymuşlardır. Yukarıyenice' ye Yukarı Apa, Aşağıyenice' ye Aşağı Apa isimlerini 
vermişlerdir. Atların bol olması nedeniyle uzun süre BOLATLI adını taşıyan Dazkırı 
Cumhuriyet devrinde Ankara'nın Polatlı ilçesiyle karıştırıldığı gerekçesiyle BOLATLI 
adı TAZKIRI ve daha sonra DAZKIRI olarak değiştirilmiştir. Dazkırı adı mülki idarede 
Dazkırı olarak geçerken Devlet Demir Yollarında TAZKIRI olarak kullanılmış Dazkırı 
istasyon levhası 1963 yılına kadar Tazkırı olarak asılmıştır. Dazkırı adı Konya'nın 
BOZKIR ilçesiyle karıştığı gerekçesinden dolayı zamanın İl Genel Meclis Üyelerinin 
teklifiyle Dazkırı'da mevcut KOCAOLUK çeşmesinin adı verilmiştir. Dinar Ağır Ceza 
Mahkemesinde mübaşirin Dazkırılı olan şahit bir kadını Koca oluklu Fatma olarak 
çağırmış olması gülüşmelere sebep olduğundan tekrar DAZKIRI adını almıştır. 1964’ 
de Asırlık Çınarlarına izafeten ÇINARLI olarak değiştirilmesine Belediye Meclisi Karar 
vermişse de anlaşılması güç bir tefsirle ve Dazkırı adının 600 senelik mazisi vardır 
diye İl Genel Meclisi kabul etmemiştir... 
 
 



 
 
ULAŞIM 
 
Karayolu Bağlantıları 

Denizli- Afyonkarahisar E–24 Karayolu ilçe merkezinden geçmektedir. Dazkırı 
ilçemiz Afyonkarahisar’a 140, Denizli’ye 80 km. uzaklıktadır. İlçemiz bu yol sayesinde 
batıda Denizli, Aydın ve İzmir’e ulaşmaktadır. Doğuda ise Dinar ilçesindeki kavşaktan 
Isparta, Burdur ve Antalya’ya, Porsama Kavşağından Afyonkarahisar, Ankara ve 
Karadeniz Bölgesine, Konya’dan Doğu illerine ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.  Duble 
yola dönüştürülen karayolu ilçe ekonomisinin gelişmesini ve yerleşim birimlerinin 
oluşmasını sağlamaktadır. İlçe otogarından Türkiye’nin her bölgesine ulaşma imkânı 
bulunmaktadır. İlçede mevcut birlik taşımacılığı ile il merkezine ve Denizli iline her 
saat ulaşım kolaylığı vardır.  
 
Demiryolu Bağlantıları 

İlçemizden İzmir Basmane–İstanbul Haydarpaşa demiryolu geçmektedir. Bu 
demiryolu Denizli- Afyonkarahisar karayolunu paralel olarak takip etmektedir. 
Demiryolu ile bağlantı ilçede bulunan istasyon vasıtasıyla sağlanmaktadır. 
Cumhuriyet öncesi yapılan bu demiryolu ilçeye ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.   

 
 
Havayolu Ulaşımı 

İlçemizin iki havalimanına yakınlığı bulunmaktadır. 20 km mesafede bulunan 
Denizli Çardak Havalimanı ile 60 km uzaklıktaki Isparta’da bulunan Süleyman 
Demirel Havalimanı ilçeye hava yolu ulaşımı sağlamaktadır. Özellikle Dazkırı ilçesi 
Çardak ilçesinde bulunan havalimanı ve serbest bölgeye yakın olması sebebiyle, 
ilçeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların gözdesi durumundadır.  

http://www.dazkiri.gov.tr/index.php?option=com_expose


 
 

 
 

 

 

 

 
COĞRAFYA 
 

Dazkırı İlçesi, 1958 yılında belediye teşkilatına kavuşmuş ve ilçeye 1 Bucak, 1 
Kasaba ve 36 Köy bağlanmıştır. 1988 yılında Başmakçı Bucağının, 1990 yılında 
Evciler Kasabasının ilçe olması nedeniyle 13 köy Başmakçı İlçesine, 7 köy de Evciler 
İlçesine bağlanmış ve 1 köyün de belediye olması ile Dazkırı’ya bağlı 15 köy 
kalmıştır. 

Dazkırı’nın toplam alanı 338 km2’dir. İlçe merkezinin rakımı 830 m. dir. İlçe, 
merkeziyle birlikte 15 köy ve 1 kasabadan oluşmaktadır. 
İlçemiz Ege bölgesinde yer almasına rağmen daha çok İç Ege ve Akdeniz bölgesi 
iklimleri arasında geçiş iklimine sahiptir. Yıllık yağış miktarı azdır. İklim olarak kışları 
kısmen soğuk, yazları sıcak ve az yağışlıdır.  

Dazkırı’nın batısında Maymun Dağları, güneyinde Acıgöl vardır. Önemli bir 
akarsuyu yoktur. Kuzeydoğudan çıkıp ilçeden geçerek Acıgöl'e dökülen küçük bir çay 
vardır, genellikle yazın suyu çekilmektedir. Acıgöl’ün suyu acı olduğu için içinde canlı 
yaşamaz etrafında kurulu tesisler vasıtasıyla buradan sodyum sülfat üretimi yapılır. 
Dazkırı ovası ilçenin başlıca ovasıdır. Arazinin %65’i ovalık, %35’i de engebeli 
dağlardan oluşmaktadır. Bölgemizde orman önemli yer işgal etmektedir. Bazı yüksek 
tepeler step özelliğindedir. 

http://www.dazkiri.gov.tr/index.php?option=com_expose


 
 
NÜFUS 
 

Dazkırı’nın toplam nüfusu 2007 yılı genel nüfus sayımına göre 11165’dir. İlçe 
merkezinin nüfusu 2217 kadın, 2264 erkek olmak üzere toplam 4481’dir. Köylerde 
yaşayan nüfus 3407 kadın, 3277 erkek olmak üzere toplam 6684’dür.  

2000 yılı genel nüfus sayımına göre 15.621’dir. İlçe merkezinin nüfusu 6.576, 
köylerde yaşayan nüfus ise 9.045 kişidir. 
Nüfusun % 58’i köylerde, % 42’si ise ilçe merkezinde yaşamaktadır.  
Son yıllara kadar dışarıya sürekli göç veren ilçede bu durum değişmiş ve ilçede 
yapılan yeni yatırımlar sonucu dışarıdan göç alır duruma gelmiştir. 

Dazkırı coğrafyasında tarihin değişik dönemlerinde pek çok uygarlık yaşamıştır. 
Bu uygarlıkların önde gelenleri Lidyalılar, Hititler, Eski Yunanlılar, Romalılar ve 
Bizanslılardır. Yörede ortaya çıkan tarihi kalıntılarda bu uygarlıklara ait pek çok tarihi 
eserler bulunmaktadır. 

Dazkırı, yıllar geçtikçe nüfusu artmış ve çevresinde sonradan birçok yerleşim 
birimi ve köyler oluşunca toplam 48 köyün bağlanmasıyla 1859 yılında bucak 
olmuştur. 1959 yılında da 7033 sayılı Kanun ile ilçe teşkilatı kurularak ilçe olmuştur. 

Dazkırı İlçesi, 1958 yılında belediye teşkilatına kavuşmuş ve ilçeye 1 Bucak, 1 
Kasaba ve 36 Köy bağlanmıştır. 1988 yılında Başmakçı Bucağının, 1990 yılında 
Evciler Kasabasının ilçe olması nedeniyle 13 köy Başmakçı İlçesine, 7 köy de Evciler 
İlçesine bağlanmış ve 1 köyün de belediye olması ile Dazkırı’ya bağlı 15 köy 
kalmıştır. Şu anda ilçe, merkez ilçe ile birlikte 15 köy ve 1 kasabadan 
oluşmaktadır.Dazkırı ilçesinin toplam yüzölçümü 338 km2’dir. Bu yüzölçümünün 10 
km2’lik alanı ilçe merkezinde, 328 km2’lik kısmı ise köy alanı içerisinde yer 
almaktadır.  

http://www.dazkiri.gov.tr/index.php?option=com_expose


SOSYAL DURUM 
 

İlçedeki sosyal yaşantı genelde gelişmiş durumdadır. İlçe merkezi ile kasaba ve 
köylerimizdeki halkın yaşantısı her yönden iyiye ve ileriye gitmekte olup, yeniliklere 
çabuk ayak uydurmakta ve halk kültürel değerlerine sahip çıkmaktadır. Ekonomik ve 
maddi yönden kalkındığı oranda sosyal yaşantı ve aile yapısı değişmektedir. Dazkırı 
İlçesinin, Afyonkarahisar İl merkezine uzaklığı 140 km. olduğundan halkın büyük 
çoğunluğu alışveriş için ilçeye uzaklığı 75 km. olan Denizli İline gidip gelmektedir.   
 

 
 
EĞİTİM 
 

İlçemizde, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)’ye bağlı Dazkırı Meslek 
Yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokulda I.Öğretim Elektrik, Muhasebe ve II. 
Öğretim Elektrik, Muhasebe programı ile üniversite öğrencileri eğitim-öğretime devam 
edilmektedir.  

Genel Lise, Anadolu Lisesi, İmam-Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Eğitim 
Merkezi ilçe merkezinde bulunmaktadır. 

İlçemizde 11 ilköğretim okulu vardır.  Açık bulunan 11 ilköğretim okulunun; 2’ si 
merkezde,  1’i beldede,  8’i de köylerdedir.  

İlçemizde açık bulunan 11 İlköğretim okulundan 4’ünde 1-8. sınıfları vardır. 2 
ilköğretim okulunun (Cumhuriyet-Bozan İlköğretim Okullarının) 1–5. sınıfları mevcut 
olup, 6–8. sınıfları taşınmaktadır. 

İlçemizdeki okulların tamamında tekli öğretim yapılmaktadır. 
2005-2006 eğitim öğretim yılında METEM bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi 

açılmıştır. 
Ayrıca ilçede 1 dershane ve 1 özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu vardır. İlçede 

Bakanlığa bağlı resmi olarak METEM bünyesinde öğrenci pansiyonu dışında yurt ve 
pansiyon bulunmamaktadır. Özel olarak iki adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.  

İlçede okuma yazma oranını %98’dir.  
 
 

http://www.dazkiri.gov.tr/index.php?option=com_expose


Personel Sayısı 
 

S. No Kadronun Unvanı 
Sayısı 

K E Toplam 

1 İlçe Milli Eğitim Müdürü 0 1 1 

2 İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 0 2 2 

3 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi 0 1 1 

4 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Memuru 0 2 2 

5 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şoförü 0 0 0 

6 İlçe Milli Eğitim Hizmetlisi 1 1 2 

T O P L A M 0 8 8 

Öğrenci Sayıları 

Sıra 
No  

Sayısı 

OKUL TÜRÜ Kız Erkek Toplam 

1 
İLKÖĞRETİM 
OKULLARI 

Ana Sınıfı 
Öğrencisi 

51 54 105 

1–5.Sınıf 
Öğrencisi 

467 451 918 

6–8.Sınıf 
Öğrencisi 

238 319 557 

İLKÖĞRETİM 
TOPLAMI 

756 824 1580 

2 
LİSE VE 
DENGİ 
OKULLAR 

Hazırlık Sınıfı 
Öğrencisi 

      

9.Sınıf 
Öğrencisi 

89 99 188 

10.Sınıf 
Öğrencisi 

70 107 177 

11.Sınıf 
Öğrencisi 

56 90 146 

12.Sınıf 
Öğrencisi 

215 296 511 

LİSELER 
TOPLAMI 

215 296 511 



3 
ÇIRAKLIK 
EĞİTİMİ 

Çıraklık 
Eğitimi 

108 15 123 

Ustalık Eğitimi       

ÇIRAKLIK 
TOPLAMI 

108 15 123 

GENEL TOPLAM 

İLKÖĞRETİM  
TOPLAMI 

756 824 1580 

LİSELER 
TOPLAMI 

215 296 511 

ÇIRAKLIK 
TOPLAMI 

108 15 123 

GENEL 
TOPLAM 

1079 1135 2214 

 

Okul ve Kurumlardaki Personel Sayısı 

Sıra 
No  

OKUL VE KURUM TÜRÜ 
Sayısı 

Bayan Erkek Toplam 

1 Lise Müdürü  0 1 1 

2 Lise Müdür Yardımcısı  1 4 5 

3 Halk Eğitim Merkezi Müdürü 0 0 0 

4 
Halk Eğitim Merkezi Müdür 
Yardımcısı 

0 1 1 

5 İlköğretim Okulu Müdürü  0 2 2 

6 
İlköğretim Okulu Müdür 
Yardımcısı  

0 1 1 

5 Liselerde Branş Öğretmeni  19 36 55 

6 
İlköğretim Okullarında Branş 
Öğretmeni  

8 14 22 

7 
İlköğretim Okulu Sınıf 
Öğretmeni  

10 21 31 

8 Müdür Yetkili Öğretmen 4 3 7 

9 Ana Sınıfı Öğretmeni    0   

10 
Memur /Sayman (Milli 
Eğt.Müd. dahil) 

2 5 7 

11 Teknisyen  0 2 2 

12 
Şoför  (Milli Eğitim Müdürlüğü 
dahil) 

0 1 1 

13 Usta Öğretici 2 1 3 

13 
Hizmetli  (Milli Eğitim 
Müdürlüğü dahil) 

1 16 17 

T O P L A M 48 108 156 

 
 
 
 



İlçe ilköğretim okullarında ve liselerde olmak üzere toplam 109 derslik vardır.  
İlçemizde okula hiç kaydolmamış veya çeşitli nedenlerle okullaşmamış çocuk ile 

zorunlu ilköğretim çağında okula sürekli devam etmeyen öğrenci yoktur.  
 
 
Okul ve Kurumlardaki Öğrenci Sayıları 

 
Sıra 
No  

OKUL VE KURUM 
TÜRÜ 

Sayısı 

Bayan Erkek Toplam 

1 Anadolu Lisesi  61 39 100 

2 Dazkırı Lisesi  95 80 175 

3 METEM (MEM) 162 190 352 

4 İmam-Hatip Lisesi 8 5 13 

5 Alkim İlköğretim Okulu  319 377 696 

6 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu  

41 37 78 

5 Yüreğil Koralkim İ.Ö.O. 127 150 277 

6 Karaağaçkuyusu İ.Ö.O.  101 99 200 

7 
Kızılören İlköğretim 
Okulu   

88 99 187 

8 Bozan İlköğretim Okulu 46 25 71 

9 Arıköy İlköğretim Okulu  11 10 21 

10 
Darıcılar İlköğretim 
Okulu 

8 5 13 

11 Çiftlik İlköğretim Okulu 3 6 9 

12 
Hasandede İlköğretim 
Okulu 

2 5 7 

13 
Yukarı Yenice İlköğretim 
Okulu 

7 8 15 

13 
Ş. Memiş UÇAR 
Anaokulu 

      

T   O   P   L   A  M 1079 1135 2214 

 
 
 
 
Isınma, Aydınlatma, Su ve Kanalizasyon 
 

Isınma: İlçe köylerindeki ilköğretim okullarından; Bozan, Darıcılar, Hasandede, 
Çiftlik, Yukarıyenice ve Arıköy İlköğretim Okulları sobalı, diğer bütün kurumlar katı 
yakıtlı kaloriferlidir. 2005 yılında Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Şerife Memiş 
UÇAR Anaokulu, Karaağaçkuyusu ve Kızılören İlköğretim Okulları kalorifer ile 
ısınmaya geçmiştir.  
Aydınlatma: Bütün okulların elektrikleri vardır. 
Su: Bütün okulların suyu vardır.  
Kanalizasyon: Merkezde bulunan bazı okulların şebekeli kanalizasyonu vardır. Diğer 
okulların foseptik çukuru vardır.  
 



Laboratuar 
Fen (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji) laboratuarları: 
İlçe ortaöğretim kurumlarının hepsinde ortak (Fizik, Kimya, Biyoloji) laboratuarı 

vardır. 
İlköğretim okullarında fen bilgisi laboratuarı vardır.     
Bilgisayar laboratuarı: Anadolu Lisesi, METEM ve Dazkırı Liselerinde bilgisayar 

sınıfları vardır.    
İlköğretim okullarından; Alkim İlköğretim Okulunun da Bakanlıkça kurulan 

bilgisayar sınıfları vardır.  
 

Atölyeler, El ve Ev İşleri Salonu  
İlçemizde Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğünün dışında atölyesi olan 

okul yoktur.  
 

Depo ve Ambarlar 
İlçedeki tüm okullarda ihtiyaca binaen kullanılan depolar mevcuttur.  

 
Arşivler  

Bütün okulların arşivi olup, Müdürlüğümüzün arşivi yoktur. Ancak Alkim İ.Ö.O. 
binasında bir bölüm bu amaçla kullanılmaktadır. 

 
Pansiyon Durumu 

METEM Müdürlüğünün pansiyonu vardır. 
 

Spor Salonu 
İlçe okullarında spor salonu yoktur. 

 
Diğer Sosyal Faaliyetler İçin Ayrılan Alanlar 

Alkim İlköğretim Okulunda çok amaçlı bir salon vardır.    
 

Kitaplık Durumu 
Liselerde: İmam-Hatip Lisesi’nin dışında bütün liselerde kütüphane vardır. 

İlköğretim okullarında: Kızılören İlköğretim Okulu ve Alkim İlköğretim Okulunda 
kütüphane vardır.  Diğerlerinde kütüphane yoktur.  

 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Ulusal Eğitime Destek kampanyası 
çerçevesinde okuma-yazma kursları ile istihdama yönelik meslek edindirme kursları 
ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslar açılmaktadır. 

Bu kurslar: Bilgisayar Kullanım Kursu, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, El Sanatları 
Kursu, Giyim Kursu, Makine Nakışları Kursu, Turistik Eşya Yapım Kursu, Kalorifer 
Ateşçisi Yetiştirme Kursu, Türk Halk Oyunları Kursu, İngilizce Kursu, 1. Kademe 
Okuma Yazma Kursu, 2. Kademe Okuma Yazma Kursu açılmakta olup,2005-2006 
eğitim öğretim yılında toplam 14 olmak üzere 2005 yılında toplam 29 kurs talep 
doğrultusunda açılmıştır. Bu kurslara toplam 205 i bayan olmak üzere 401 kişi 
başvurmuş, bunlardan 94’ü bayan olmak üzere 193 kişi belge almaya hak 
kazanmıştır.  
 
 
 



YEREL İMKANLARLA KAZANDIRILAN BİNA, DERSLİK VE DİĞER TESİSLER 
 

a)Şerife Memiş UÇAR Anaokulu: Arsası Şerife Memiş UÇAR tarafından 
bağışlanmış ve İlköğretim Okulu olarak açılmış olan okulun bakım ve onarımı 
tamamlanmış, Şerife Memiş UÇAR Anaokulu olarak eğitim-öğretime açılmıştır. 
Onarım ve bakım çalışmaları Afyonkarahisar Valisi Sayın Muzaffer DİLEK’in büyük 
destek ve yardımları ile Dazkırı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 
tamamlanmıştır. 
 

b)Yüreğil Koralkim İlköğretim Okulu: Okulun Bahçesine ALKİM A.Ş. 
tarafından Eğitime % 100 destek kampanyası çerçevesinde 6 derslik yapılmıştır 
 

c)Alkim Kültür Salonu: İlçe merkezinde Alkim İlköğretim Okulu Bahçesine yine 
ALKİM A.Ş. tarafından derslik ve çok amaçlı salon yapılmıştır. 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 
 

A)Özel Okullar: İlçede özel anaokulu, ilköğretim okulu ve lise bulunmamaktadır.   
B)Dershaneler: İlçede liselere ve üniversiteye hazırlık amacı ile Özel Büyük 

EKSEN Dershanesi adında 1 adet özel dershane vardır.  
C)Motorlu Taşıt Sürücü Kursları: İlçede sürücü yetiştirmek amacı ile Özel 

Acıgöl Motorlu Taşıt Sürücü Kursu adında 1 adet özel motorlu taşıt sürücü kursu 
açılmıştır. 

D)Öğrenci Yurtları: İlçede Bakanlığa bağlı resmi olarak METEM bünyesinde 
öğrenci pansiyonu dışında yurt ve pansiyon bulunmamaktadır. 
1.Özel Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Öğrenci Yurdu, 
2.Özel yavuz Selim Öğrenci Yurdu,  
 
TAŞIMALI EĞİTİM SİSTEMİ 
 

İlçede,  Alkim İlköğretim Okulu ve Kızılören İlköğretim Okulu taşımalı eğitim 
merkezi olup, Hisaralan Köyü öğrencilerinin tamamı, Çiftlik ve Hasandede İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 4-8 sınıfları Kızılören İlköğretim Okuluna; Akarca, Örtülü, Yayla, 
İdris, Sarıkavak Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerinin tamamı; Arıköy, Aşağıyenice, 
Darıcılar İlköğretim Okulu öğrencilerinin 4 – 8. sınıfları, Bozan İlköğretim Okulunun 6-
8 sınıfları Alkim İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. 
Başka taşınan okul ve taşıma merkezi yoktur. 
 
SOSYAL TESİSLER 
 

İlçede 1 adet öğretmenevi vardır. Özel İdareden 5 yıllığına Milli Eğitim, HEM ve 
Öğretmenevine tahsis edilen Özel İdare binasının bölümlerine 2005 yılında bakım, 
onarım ve tadilat yapılmış biri suit oda olmak üzere 6 oda ve 14 yatak kapasitesi 
oluşturulmuştur. Ayrıca idare odası, oyun ve dinlenme salonu mevcuttur. İlçemiz 
bölge şartlarında oldukça güzel bir sosyal tesise kavuşmuştur.  
 
 
 
 
 



İLÇE İMKANLARI İLE ÇÖZÜLEMEYEN PROBLEMLERİ VE İSTEKLER 
 
A)Personel İhtiyaçları: 
a)İhtiyaç duyulan branş öğretmenlerinin ve idarecilerin atamalarının yapılması.                
b)İlçenin memur ve yardımcı hizmetler sınıfı ihtiyaçlarının 
tamamlanması.(Özelleştirilen kurumlardan ilçeye hiç bir personel görevlendirilmesi 
yapılmamıştır.)  
 
B)Bina Durumu: 
a) İlçe merkezine yeni bir Anadolu Lisesi binası yapılması.       
b) İlçedeki öğrenci artışı göz önüne alınarak ve normal öğretim ve sınıf mevcutlarının 
30 öğrenciye düşebilmesi için Cumhuriyet İlköğretim Okulunun 8 sınıflı ilköğretim 
okuluna dönüştürülmesi için 3 ilave derslik yapılması gerekir.      
Ayrıca, Alkim İlköğretim Okulu taşımalı öğrencilerinin öğle yemeği için yemekhane 
binasına ihtiyaç olup, okul bahçesi müsaittir. 

Yüce Atatürk’ün “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN 
ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ” direktifi ilçemizdeki her faaliyette göz önünde tutulmakta 
ve vazgeçilmez hedef kabul edilmektedir. 

Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, zekasını, ilme bağlılığını, 
güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu devamlı ve her türlü vasıta ve 
tedbirlerle inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Bu bakımdan mazisinden güç ve kuvvet 
alan Türk Milleti’nin Milli seciyesine uygun olarak çağın gelişmelerini ve ihtiyaçlarını 
adım adım takip eden ileri görüşlü ve Atatürkçü nesil yetiştirmek, geleceğin Türk 
insanını şekillendirecek eğitim ve öğretim hizmeti vermede her zaman devletimizin 
emrinde olmak temel sorumluluğumuzdur. 
 
 

 
 
SAĞLIK 
 

Sağlık Grup Başkanlığına bağlı, ilçe merkezinde 1 ve 2 Nolu, Yüreğil Kasabası, 
Kızılören Köyü, olmak üzere 4 (dört) adet Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Bunlara bağlı 
Bozan, Y.Yenice ve K.Kuyusu köylerinde Sağlık Evi bulunmaktadır. Aynı zamanda 

http://www.dazkiri.gov.tr/index.php?option=com_expose


Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağında Yeşil Kart Bürosu ve 24 saat faal çalışan Acil Sağlık 
Hizmetleri de verilmektedir. 
 
Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı  

Merkez 1 Nolu Hizmet Binası Sağlık Bakanlığına ait olup, 6 Doktor 
bulunmaktadır.   1 Diş Hekimi, 1 Sağlık Memuru, 1 Laboratuvar teknisyeni, 5 
Hemşire, 4 Ebe,1 Memur 1, Ambulans Şoförü ile hizmet verilmektedir. Sağlık ocağına 
Bozan, Arıköy, Sarıkavak, Örtülü, Darıcılar, İdris ve Yayla olmak üzere toplam 7 Köy 
bağlı olup, Esentepe, Kurtuluş, Çamlık ve Yeniyol Mahalleleri bu sağlık ocağının 
görev alanındadır.  

Merkez ve merkeze bağlı doktoru olmayan köylerin hasta muayene işlemleri, 
esnaf kontrolleri ve çevre sağlığı ile ilgili konular l Nolu Sağlık Ocağı tarafından 
yürütülmektedir. Ocağa Bozan Köyü Sağlık Evi bağlıdır. 
 
Yeşil Kart Bürosu  

Yeşil Kart takip ve dosyalama işlemleri l Nolu Sağlık Ocağı personeli tarafından 
yürütülmektedir. 2006 yılı Haziran ayı itibari ile yıllık Yeşil kartlı kişi sayısı 149 kişidir 
Toplam Yeşil Kartlı Kişi Sayısı 1.201 dir. 
 
Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi  

Ayrı bir binası olmayıp,  kadrolu sağlık Personeli 5 Adet Hemşireden kuruludur 
Sağlık Grup Başkanlığına bağlı, Merkez Sağlık ocağı personellerinin nöbet tutmasıyla 
Merkez l Nolu sağlık ocağı binası içerisinde 24 saat hizmet vermektedir. 
 
Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı  

Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağının binası ayrı olup, mülkiyeti Belediye Başkanlığına 
aittir. İki Ebe ve Hemşire 2 Nolu Sağlık Ocağında görevli olup, bir adet Doktor görev 
yapmaktadır 
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SANAYİ 
 

İlçenin sanayisi son yıllarda büyük bir ilerleme göstermiştir. Denizli–
Afyonkarahisar E-24 karayolu üzerinde kurulan Küçük Sanayi Sitesi’nde oto 
tamirciliği ağırlıklı olmak üzere soğuk demir, mobilya imalat gibi küçük çaplı atölye ve 
tamir bakım servisleri bulunmaktadır.  

İlçe merkez belediye başkanlığı tarafından şehir imar planında Kepez mevkiinde 
yer seçimi tamamlanmış 1.800.000. m2 lik alan Sanayi Bölgesi olarak yatırımcılara 
tahsis edilmiştir. Valilik-Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile başlatılan Dazkırı 
Dokuma ve Konfeksiyon İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında son 
aşamaya gelinmiş, 126 hektarlık alan bu amaç için ayrılmış, Dokuma ve Konfeksiyon 
Organize Sanayi Bölgesi olarak kuruluş iş ve işlemleri sonuçlandırılmıştır. ÇED 
raporu ve jeolojik etüt raporu hazırlanarak tamamlanmış, tahsis amacı değişikliği 
gerçekleştirilmiştir. İlçe; önemli ulaşım, tüketim ve turizm merkezlerine çok yakın 
olup, sanayi yönünden gelişebilecek altyapıya sahiptir girişimcileri yatırım için 
beklemektedir.  

İlçenin en önemli sanayi kuruluşu Alkim Alkali Kimya A.Ş.’dir. Aşağıyenice Köyü 
Kovalık mevkiinde kurulu bulunan Sodyum Sülfat Tesisleri, Acıgöl’ün sodyum sülfat 
tuzunu işlemektedir. 160 km2 alana sahip Acıgöl,  dünyadaki Sodyum Sülfat 
Kaynakları arasında çok önemli bir yer tutmaktadır.  Maden içeren bu göl tuzlu olup 
sularında muhtelif tuzları içerirler,  Acıgöl de bu tür göllerdendir. 

Konusunda Avrupa’nın en modern ve en teknolojik tesisi olan Alkim, Sodyum 
Sülfat üretiminde dünyada 6. sırada yer almaktadır. Kapalı devre çalışan ve hiçbir 
atık sorunu olmayan tesislerde üretimin her aşaması PLC ve DCS otomasyon 
sistemlerindeki bilgisayarlarla otomatik olarak kontrol edilmektedir. Alkim, dünyada ilk 
ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi Belgesine sahip Sodyum Sülfat Tesisi’dir. 1996 
tarihinden itibaren tesislerde uygulanan Kalite Güvence Sistemi, 2003 tarihinden 
itibaren ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi olarak bir üst versiyonda 
uygulanmaktadır. 

Tesislerde bulunan Akışkan Yataklı Buhar Santralı Babcock & Wilcox Gama 
Firması tarafından Türkiye’ de ilk defa yapılmış olup, tüm olumsuzluklardan uzak bir 
teknoloji harikasıdır. 

Acıgöl’ün suyu içinde yer alan alkali tuzlardan sodyum sülfat,  açık saha 
işletmelerindeki üretim alanlarında hammadde  (Kristal Sodyum Sülfat)  şeklinde 
teşekkül ettirilmekte,  bu hammadde tesislerde işlenerek rafine sodyum sülfat 
üretilmektedir. Üretimin yaklaşık  % 40’ ı yurt dışına ihraç edilmektedir.  

İlçenin bir diğer sanayi kuruluşu da Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nce 
1990 tarihinde işletmeye açılan Poyraz Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’dir. Fabrikanın ihtiyacı olan arpa ve buğday yöre çiftçilerinden temin edilmekte 
ve yöre çiftçisine bir pazar oluşturularak tarım ve hayvancılığın yörede geliştirilmesine 
önemli bir katkıda bulunulmaktadır. Üretmiş olduğu yemlerin satışında çiftçilere 
kolaylıklar sağlamakta ve çiftçileri gerek hayvancılığa gerekse tahıl üretimine teşvik 
etmeye çalışmaktadır. Bu tesisisin devlet ekonomisine katkıları küçümsenemez 
boyutlardadır.  

Ayrıca günümüzde çevrenin öneminin her geçen gün daha arttığı düşünülürse 
fabrikanın çevre kirliliğine yol açmadığı gibi fabrika kapalı alanı çevresini 
yeşillendirmesi Esentepe Mahallesi’ne ve ilçeye yeşil bir alan kazandırma çabaları da 
olumlu katkılardandır.  

Tekstil sanayinin önemli merkezlerden biri olan Denizli İline ve Çardak 
Havalimanına yakın olması sebebiyle son yıllarda Belediye Sanayi Bölgesi’nde tekstil 



fabrikaları kurulmaya başlanmıştır. Artarak kurulmaya devam eden fabrikalar 
konfeksiyon ve ev tekstili üzerine çalışmaktadırlar. Gamma Tekstil A.Ş. de bornoz, 
havlu, penye, nevresim üretilmekte Dazkırı dâhil olmak üzere komşu ilçelerin 
gençlerine istihdam alanı sağlanmaktadır.   

Freshman Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, kültür 
mantarı üretmek amacıyla kurulan fabrika ekleri tamamlandığında 16.000 m2’ kapalı 
alana sahip olacaktır. İdari büro, ofis, yemekhane, üretim odaları, paketleme ve 
depolama odaları, kompost üretme tesisi, konserve ve soğuk hava deposundan 
ibaret olan toplam yatırım tamamlandığında istihdam açısından ve ekonomik açıdan 
çok büyük bir önem ifade edecektir. Üretimi yapılan kültür mantarı yurt içi ve yurt 
dışına gönderilerek yöreye ve ülke ekonomisine her konuda büyük ekonomik katkı 
sağlayacaktır. Fabrikanın çok kısa sürede sektörde söz sahibi olması 
beklenmektedir.  

Mesleki Teknik eğitim Merkezi (METEM)’in Elektrik, Tesviye, Çocuk Gelişimi, 
Muhasebe, Mobilya ve Metal bölümlerini bitiren öğrenciler iş hayatına kolayca 
atılmakta, sanayi sektöründe ilçemizde kalifiye işçi bulmakta zorluk çekilmemektedir.  

Yine Çiftlik Köyü’nde mermer çıkartılmaktadır. Çiftlik ve Örtülü köylerinde 
bulunan rezervlerdeki mermer çıkarılarak ilçedeki Dazkırı Mermer Tesislerinde 
işlenmekte ve yurt içi ve yurt dışına gönderilmektedir. 

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. İlçe halkının %60’ı geçimini 
tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Ekilebilir arazisinde endüstri bitkileri olarak 
şeker pancarı ve haşhaş yetiştiriciliği önde gelmektedir. Elde edilen tarımsal ve 
hayvansal ürünler toplama merkezlerinde toplanmakta ve oradan bu işle uğraşan 
büyük sanayi kuruluşlarına pazarlanmaktadır.  

İlçe halkı tarım ve hayvancılık, halıcılığın yanı sıra, tekstil sanayinden geçimini 
temin etmektedir. Özellikle halı kilim evleri üretim ve satış mağazalarında bayanlar 
kökboyalı halı ve kilim dokuyarak ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. İlçedeki 
kökboyalı kilim, halı dokuma ve satış reyonları dünya çapında üne kavuşmuştur. 
Halıcılık ve kilimcilik ileri safhadadır. Ancak son yıllarda bu sektörde sorunlar 
yaşanmaktadır. 

İlçe merkez ve köylerinde gezginci olarak arıcılık yapanlar bulunmaktadır. Bu 
arılar ilkbahardan sonbahara kadar ilçede bulunmakta, kış aylarında ise kışı daha ılık 
geçen yerlere götürülmektedir 
 
TARIM 
 

İlçe halkının %80’i çiftçilikle uğraşmakta olup, % 60’ı geçimini çiftçilikten 
sağlamaktadır. İlçemiz arazilerinin 19.880 hektarı tarım arazisidir. Bu arazilerin 
11.000 hektarı sulu arazi olup, bunun 6.000 hektarı fiilen sulanmaktadır. Arazilerin 
2000 hektarı çayır, mera alanıdır. Arazilerimizin toprak yapısı kumlu, tınlı, killi ve 
kireçlidir. Kuru tarım arazilerinde verim genellikle düşüktür. Sulu tarım arazilerinde 
yetiştirilen bitkiler şeker pancarı, haşhaş, fasulye, mısır, yonca, hayvan pancarı, 
susam, çilek, salatalık, kavun, karpuz, elma, armut, kayısı, kiraz, ceviz, dut, ayva ve 
kavak ağacıdır. Kuru tarım arazilerinde ise hububat buğday, arpa, korunga, nohut, 
mercimek, ayçiçeği, susam, kimyon, anason, korunga gibi bitkilerdir. Badem, antep 
fıstığı, vişne, erik, nar ve kayısı gibi meyveler yetişmektedir. 

 
Meyvacılık:  
İlçede tarımsal faaliyetlerin başında meyvecilik gelmektedir. Üretilen meyvelerin 

büyük bir bölümü iç pazarda tüketilir. Tanrının bereketiyle süslenmiş toprak çok az 



yerde bu kadar cömerttir. Badem, antepfıstığı, vişne, erik, nar ve kayısı gibi meyveler 
yetişmektedir. 

 
Seracılık: 
İlçemiz merkez ve köylerinde yaklaşık 25 dekarlık alanda örtü altı sebzeciliği 

yapılmaktadır. Bu sahanın yaklaşık yarısı demir, diğer yarısı da ahşap iskeletlidir, 
beşik çatı şeklinde yapılan seralarda ısıtmasız olarak üretim yapılmaktadır. 
Mevcut seralarda salatalık, marul, taze soğan, domates, taze fasulye, patlıcan, kabak 
ve maydanoz gibi sebzelerin üretimi yapılmaktadır. Seralarda yapılan üretim verim 
yönünden açık alan şartlarına göre 8-10 kat fazla ve daha kaliteli ürün elde 
edilmektedir. 

 
Sebzecilik: 
İlçede genellikle aile işletmeciliği şeklinde yapılan sebzecilikte üretilen ürünlerin 

hemen hemen tamamı iç pazarda tüketilmektedir. 
 
Gülcülük: 
İlçemiz ve köylerinde önemli geçim kaynaklarından birisi de yağ gülü 

yetiştiriciliğidir. İlçemiz ve köylerinde yaklaşık 1.500 dekarlık gül bahçelerinde yılda 
yaklaşık 300-420 ton gül çiçeği üretilir. 

Bazı sektörlerde olduğu gibi gülyağı sektöründe de elde edilen ürünlerin satımı 
genellikle dış piyasaya yöneliktir. Bundan başka gül çiçeğinin üretim ve hasat 
aşamalarında da sorunlar bulunmaktadır. Bunların yanında gül bahçelerinin 
ekseriyeti kıraç arazilerde bulunduğundan son yıllardaki yağışların azlığı ve 
düzensizliği diğer sorunlarla birleştiğinde gül sahalarında önemli azalmalara sebep 
olmuştur.  
Bu konuda daha geniş bilgi almak için Gül Yağı Kooperatifi'nin web sayfasını ziyaret 
edebilirsiniz. 
 

Mantarcılık 
2005 Aralık ayında Freshman Mantar üretim fabrikası üretime başlamıştır. 

İlçemize bağlı Yüreğil beldesinde de mantar üretilerek iç piyasada satılmaktadır. 
 
Haşhaş: 
Haşhaş bitkisinin üretiminin çok eski zamanlardan beri yapıldığı bilinmektedir. 

Milattan 5 bin yıl önce, Sümerlerin lisanından Haşhaş'ın mevcudiyetine dair deliller 
mevcuttur. Asuri kabartmalarında da haşhaş resimleri görülmektedir. Bazı iddialara 
göre haşhaşın anavatanı Orta Asya yani Türkistan’dır. Ancak Anadolu'da ve özellikle 
Afyon dolaylarında bulunan, Etiler döneminden kaldığı iddia edilen taş kabartma ve 
hatta paralarında  haşhaş resimleri bulunmaktadır. Bu eserler Afyon müzesinde 
mevcuttur. Şehrimizin ismi de bu bitkiden etkilenmiştir.  

Haşhaş bitkisinin nasıl yetiştirildiğini ilk defa tarif eden The Ophrastus'tur. (M.Ö  
287-372). Afyonun ne şekilde kullanıldığını ise aynı asırlarda yaşayan Diogoras izah 
etmiştir. 

Tababette kullanıldığını M.Ö 123-63 senelerinde yaşamış Pontus Hükümdarı 
Büyük Midridat'ın Afyon'dan yaptığı ilaç da bilinmektedir. Bu ilaç 130 yıl sonra Pontus 
Hükümdarı Neros'un hekimi Andramak tarafından geliştirilerek adına 'Tiryak' 
denilmiştir. Çok kıymetli olan bu ilacın hükümdar ve imtiyazlı kişilerce kullanıldığı 
bilinmektedir. 



Afyon, Çin'de ise 8. asırdan sonra üretilmiş ve tütün içmek yasak olduğundan 
Afyon kullanılmıştır. Bu alışkanlığın Çin'e intikalinin ise Formaza'dan olduğu iddia 
edilmektedir. 
Gelincikgillerden otsu bir bitkidir. Birçok çeşidi olup gövdesi toparlak şeklindedir. 
Tohumları barındıran etli çeperi çizilince, süt gibi bir sıvı sızar, havaya değince yavaş 
yavaş katılaşarak esmer bir renk alır. Buna Afyon Sakızı denir. Türkiye'de haşhaşın 
ekimi ve alımı devlet kontrolü ve izni altındadır. Yıllık 12.000 ton kadar haşhaş ekimi 
yapılır. Bunun büyük bir bölümü ise ilimiz sınırları içindedir. 

 
Arıcılık: 
Dazkırı ve köylerinde yaklaşık 345 adet fenni, gerisi ilkel tip olmak üzere 400 

kovan arıcılık kapasitesi bulunmaktadır. İlçede dört çiftçi tarafından gezici arıcılık, 
diğer çiftçilerce mahallinde yapılmaktadır. 

Az miktarda arı ailesi bulunan çiftçiler son zamanlardaki hastalık ve zararlılar 
için gerekli önlemleri almadıklarından yağışların düzensiz ve az oluşu yerli floranın 
yetersiz geldiğinden arı ailesi sayısı azalmaktadır. Arıcılıkla uğraşan çiftçilere İlçe 
Tarım Müdürlüğü elemanlarınca gerekli teknik bilgi yardımı yapılmaktadır. Bu yıl 
itibari ile mevcut arı kovanlarından yaklaşık 3 ton civarında bal alınmıştır. 

 
HAYVANCILIK 

Hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. İlçede modern 
tesislerde büyükbaş, küçükbaş, etlik ve yumurtalık kümes hayvancılığı yapılmaktadır. 

İlçe merkezi, Yüreğil beldesi ve  Arıköy’de ticari amaçlı modern yumurta 
tavukçuluğu yapılmaktadır. Yine İlçe merkezinde, Yüreğil beldesi, Arıköy ve Bozan 
köylerinde de modern tesislerde besi ve süt hayvancılığı  yapılmaktadır. 

İlçe merkez, kasaba ve köylerinde yaklaşık 250.000 adet tavuk, 2300 adet 
büyükbaş, 15.000 de küçükbaş hayvan, 350 baş iş  hayvanı mevcuttur. 

 
 

 
 
HABERLEŞME 
 

PTT Hizmetleri  
Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren Yüreğil Şubesi ile 15 adet posta acentesi 

bulunmaktadır. İlçe Merkezinde Dicle tipi 1688 kapasiteli tam otomatik telefon santrali 
mevcuttur. Yüreğil Beldesinde Levent tipi 416 kapasiteli, Bozan Köyünde Levent tipi 
208 kapasiteli otomatik telefon santrali mevcut olup, bu telefondan Arıköy de 
yararlanmaktadır. Merkezdeki santralden Yukarıyenice, Aşağıyenice ve Akarca 
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köyleri yararlanmaktadır. Kızılören Köyünde Dicle tipi 504 otomatik santrali 
bulunmakta olup, Karaağaçkuyusu, Çiftlik, Hasandede, Hisaralan köyleri de bu 
santralden yararlanmaktadır. Sarıkavak ve İdris köylerinde Levent tipi bir otomatik 
telefon santrali bulunmakta olup, Yayla Köyü de İdris Köyündeki otomatik telefon 
santralinden yararlanmaktadır. Darıcılar ve Örtülü Köyleri de otomatik telefondan 
yararlanmaktadır. İlçe içinde 9’u jetonlu 7’si kartlı olmak üzere toplam 16 adet 
ankesör bulunmaktadır. TSM şebekelerinin her ikisi de faaldir.  

İlçe Merkezinde, Yüreğil Beldesi ve köylerde otomatik telefon mevcut olup, 
uluslararası görüşmelere açıktır. 
 

Radyo ve Televizyon 
İlçe genelinde TV-1,2,3,4 yayınları Isparta Keçiborlu tepesinde bulunan aktarıcı 

istasyonundan net bir şekilde görüntü alınmakta ve Belediyeye ait çanak anten ile 
özel televizyon kanalları net olarak izlenmektedir. 

 
ALTYAPI 

İletişim ve Ulaşım: Tüm köylerin ilçeye bağlantı yolları asfalttır. Bütün köylerde 
otomatik telefon ile haberleşme yapılmaktadır. 
 

Konut:  
İlçe merkezinde son yıllarda planlı şekilde betonarme binalar yapılmaktadır. 

Kooperatifler canlandırılmış, son yıllarda inşaat sektörünün canlanması ile konut 
sayısı artış göstermiştir. Eski köy evleri ise toprak ve ahşaptır. Halen kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait ilçe merkezi, kasaba ve köylerimizde toplam 122 adet kamu konutu 
bulunmaktadır. 
 

Elektrik:  
İlçe Merkezi, Yüreğil Beldesi ve 15 köyümüzde elektrik mevcuttur. İlçede 

elektriksiz yerleşim birimi bulunmamaktadır. 
 

Su:  
İlçemizde akarsu olmayıp yeraltı suyu mevcuttur. İlçe Merkezi,  Yüreğil Beldesi 

ve 15 köyümüzde kapalı şebeke içme suyu mevcut olup, 4 köyümüzde su yetersizdir. 
 

Kanalizasyon:  
İlçe Merkezi, Yüreğil Beldesi, Arıköy, Aşağıyenice, Bozan, Çiftlik, Kızılören ve 

Yukarıyenice köylerinde kanalizasyon mevcut olup diğer köylerde de fosseptik çukuru 
çalışmaları devam etmektedir. 
 
KÜLTÜR 

Dazkırı İlçesinde tüm alanlarda olduğu gibi kültürel alanda da hızlı bir 
gelişmenin içine girilmiştir. İlçenin kalkınması için küçük el sanatlarına önem verilmiş 
ve var olanı tespit ve yaşatmaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İlçemizde el 
sanatları kadınların halıcılıkla uğraşmaları, erkeklerin ise Siirt battaniyelerini 
üretmeleriyle ivme kazanmıştır. Özellikle halıcılık, dönemin yöneticileri tarafından 
bilerek başlatılmıştır ve devlet halıcılığa kredi desteği vermiştir.  

Dazkırı ilçesinde turizmin geliştirilmesi amacıyla yol kenarlarında, köylerde halı 
tezgâhları kurulmuş ve halılar Orta Avrupa’ya gönderilmiştir. Antalya, Pamukkale, 
Kuşadası gibi turistik yerlerde Dazkırı halıları önemli bir yere sahiptir. Günümüzde ise 
Halı ve Kilim Festivali düzenlenmektedir.  



İlçede 1963 yılında Kültür Derneği kurulmuştur. Bu derneğin bir kolu olarak da 
folklor seçilmiştir. Hatta ilçede folklor ekibi ilk kurulduğu sene kıyafetlerinin desenlerini 
kendileri çizip kendileri kıyafetlerini yapmışlardır. İlçenin folklor ekibi altı oyuncu, altı 
saz, bir maşa ve bir takdimciden oluşmuştur. Bu sayı sonraki yıllarda daha da 
artırılmıştır. Folklor ekibinin ünü il dışına da yayılmış, Ankara’da Turizm Festivaline, 
Akşehir Nasrettin Hoca Festivaline, Uşak Kültür Gününe davet edilmiştir. Buralarda 
Dazkırı’yı başarı ile temsil etmişlerdir. Bu gün yörede Ege’nin Zeybek oyunlarından 
Harmandalı, Muğla Zeybeği, Denizkızı, Paspas ve Dazkırı’ya has kendi oyunları 
oynanmaktadır. Önceki yıllarda ilçe folklorü Afyonkarahisar Zafer Haftası’nda birincilik 
ödülü ve kupalar almıştır. İlçe Merkez İlköğretim öğrencilerinden teşekkül eden halk 
oyunları ekipleri mevcut olup, Halk Eğitim Müdürlüğü’nde de halk oyunu kursları 
açılmaya devam edilmektedir.  

Dazkırı’da 1963’te kurulan Kültür Derneği’nin bir başka kolu olarak da spor 
kulübü kurulmuştur. Bu kulüp uzun soluklu çalışmalar yapmış, daha sonra mali 
destek bulamayınca kaderine terkedilmiştir. Son olarak 1990 yılında Yeni Dazkırıspor 
ve Alkimspor adı altında iki spor kulübü kurulmuş olup her yıl Afyonkarahisar birinci 
amatör liginde ilçeler arası düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadırlar. Her yıl 
ilçe genelinde Kaymakamlık Kupası spor yarışmaları düzenlenir. Kaymakamlık 
kupası için takım çıkaran köyler ve kurumlar kendi aralarında maçlar yapmaktadır. 
Maçlar oldukça çekişmeli geçmektedir.  

Kaymakamlık ve belediye tarafından çeşitli halk konserleri ile halı-kilim festivali 
düzenlenmektedir. Bu etkinlik ve festivaller halkın kaynaşmasında önemli rol 
oynamaktadır.  Bu tür şenliklerin her yıl yapılması doğrultusunda kararlar alınmıştır. 
Ayrıca Kaymakamlığın desteği ile Devlet tiyatroları ilçemize davet edilmiş çeşitli 
oyunlar halka temsil edilmiştir. Bu oyunlar halktan büyük ilgi görmektedir ve bu tür 
etkinliklere devam edilecektir. 

Dazkırı’da satranca da büyük önem verilmektedir. İlçe genelindeki okullar 
arasında satranç turnuvaları düzenlenmektedir. Yüreğil Kasabasında bir de satranç 
kulübü oluşturulmuş. Kulüp büyük başarılara imza atmıştır. Kulübe üye olanların 
satrancı geliştirmeleri için Türkiye genelindeki usta öğreticiler getirilmektedir. 

İlçe halkı tarafından; resmi bayramlar, okul, yılsonu geceleri, yemekler, 
yürüyüşler, yılsonu sergileri, helva kabune günü, mezuniyet törenleri, hıdrellez, asker 
ve hacı uğurlama, düğün gibi şenlikler büyük bir özveri ile hazırlanır ve ilgi gösterilir. 
Bu tür etkinlikler, halkın büyük katılımı ile bir karnaval havası içinde geçer. Bu tip 
günlerde ilçede yardımlaşma had safhadadır. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı 
olur. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen, öğrenci ve halkın katılımıyla şiir 
dinletileri sunulur, ilçe halkı tarafından genel kabul gören bu aktivitelerin de her yıl 
yapılmasına devam edilmektedir. 

Önemli günleri ihtiva eden seminerler ve konferanslar düzenlenmektedir. Halkın 
bu tip aktivitelere gereken önemi verdiği görülmüştür.  

İlçe halkı nişan (kız bitimi), düğün ve çocuk sünnet etme gibi faaliyetlerde bir 
araya gelerek yöreye ait yemekler yapılır. Bu günlerde yenilir içilir ve yardımlaşmanın 
da en güzel örnekleri verilir. Hatta düğün yapana ekonomik yönde de yardım yapılır. 
İlçe halkı bir bütün olarak hareket eder.  

 
 
 
 
 



GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Müdürlüğümüz, 18/05/2005 tarihinde Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu GÜZEL’in 
Dazkırı Kaymakamı İbrahim KÜÇÜK tarafından görevlendirilmesinden sonra 
faaliyetlerine başlamıştır. 

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz 2005 yılında Basketbol yaz spor okulu 
açarak faaliyetlere start verdi. Aynı yıl içinde kurumlar ve köyler arası Voleybol ve 
Futbol turnuvalarını organize etti turnuvanın hakemliğini İlçe Spor Müdür vekili Mutlu 
GÜZEL yaptı. Okullar arası; satranç, futbol, voleybol müsabakaları organize edildi. 
Yıldızlar, gençler kros yarışmaları düzenlendi. 2006 yılında bütün organizasyonlar ( 
yıldızlar, gençler ; satranç, voleybol , futbol, basketbol, kros ) Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 125. doğum yıldönümü kutlamaları adı altında yapıldı, köyler, kurumlar 
arası halı saha futbol turnuvası tertip edildi, Kaymakam İbrahim KÜÇÜK’ün çabaları 
sonucunda ilçemiz halı sahasının tribünün üstü kapatılarak vatandaşlarımıza yağışlı 
havalarda da müsabakaları rahat bir şekilde izleme imkanı sağlandı.müdürlüğümüz 
Türkiye de yeni bir  spor olan BOCCE’yi halkımıza öğretme çalışmalarına, 
başlamıştır. 

 
KÖYLERİMİZ 
 

Akarca: 
Akarca Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 6 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 90 ve köy nüfusu 305’tir. 
Köyün gelir kaynakları tarım, hayvancılık ve tekstil işçiliğidir. Kıraç arazide susuz 
tarım yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak arpa, buğday ve kendi ihtiyaçları olarak da sebze 
yetiştirilmektedir.  

Köyde 75 adet büyükbaş ve 700 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Köyde 
15 traktör bulunmaktadır. Kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir.  
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 
muhtarlığa seçilen Mustafa TEKER yürütmektedir.  

Köyde; 1 Adet Cami, 1 Adet Okul (2 derslikli, kapalı), 1 Adet İmam Lojmanı, 1 
Adet Köy Konağı bulunmaktadır. 

 
Arıköy 
Arıköy, Dazkırı ilçe merkezine 12 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup hane 

sayısı 90 ve köy nüfusu 360’tır.    
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, slajlık mısır, pancar, haşhaş, ayçiçeği, fiğ ve şahsi ihtiyaç için sebze ve 
meyve yetiştirilmektedir.  

Köyde 620 adet büyükbaş ve 1000 adet küçükbaş hayvan ile 40 adet traktör 
bulunmaktadır. Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. Ayrıca kaynak suyu 
olarak 8 adet kaynaktan beslenen çeşmeler mevcuttur. Kanalizasyon ve fosseptik 
inşaatı 2005 yılında yapılmıştır.  

Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 
muhtar seçilen Osman ŞİMŞEK yürütmektedir.  

Köyde 2 adet cami (birisinde imam yoktur), 1 adet 2 derslikli okul (1 dersliğinde 
1,2,3 üncü sınıflar ders görmektedir), 1 adet imam evi, 1 adet okul lojmanı, 1 adet köy 
konağı(inşaatı henüz bitmemiştir) vardır. 
 
 



Aşağıyenice Köyü: 
Aşağıyenice Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 5 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 
hane sayısı 80 ve köy nüfusu 263’tür.    

Köyde yaşayanların % 80’ i emekli olup, başlıca gelir kaynağı tarım ve 
hayvancılıktır. Tarımda da ağırlıklı olarak arpa, buğday, haşhaş ve şahsi ihtiyaç için 
sebze ve meyve yetiştirilmektedir.  

Köyde 170 adet büyükbaş ve 600 adet küçükbaş hayvan, 11 adet traktör 
bulunmaktadır. Kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. Kanalizasyon şebekesi 
mevcuttur. 

Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 
muhtarlığına seçilen Namık KORALAY yürütmektedir. 

Köyde 1 adet cami, 1 adet okul (2 derslikli, okul kapalı ve taşımalı eğitim 
yapılmakta), 1 adet okul lojmanı, 1 adet köy konağı ve 1 adet sağlık evi (kapalı) 
bulunmaktadır. 

 
Bozan: 
Bozan Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 9 km. mesafededir. Köyü E-24 Karayolu 

ikiye bölmekte olup hane sayısı 150 ve köy nüfusu 675’tir.    
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, pancar, yonca, darı ve şahsi ihtiyaç için sebze ve meyve yetiştirilmektedir.  
Köyde 390 adet büyükbaş ve 1.400 adet küçükbaş hayvan, 20 traktör 

bulunmaktadır.  
Köyde kapalı şebeke su mevcut olup, şebekeden mezarlıkta 2 adet, 1 adet köy 

meydanında çeşme bulunmaktadır.  
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığına seçilen Şemsettin YILMAZ yürütmektedir.  
Köyde 1 adet cami, 1 adet okul (5 derslikli), 1 adet köy konağı(inşaat halinde), 1 

sağlık ocağı (inşaatı bitti, teslim edilmedi) bulunmaktadır. 
 
Çiftlik: 
Çiftlik Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 16 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 95 ve köy nüfusu 485’tir. 
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve yetiştirilmektedir.  
Köyde 30 adet büyükbaş ve 2.000 adet küçükbaş hayvan ile 19 adet traktör 

bulunmaktadır.  
Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. Kanalizasyon şebekesi 

mevcuttur. Köy sokak aralarına 2005 yılında 2.000 metrekare parke taşı döşenmiştir.        
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen Himmet TATLICAN yürütmektedir.  
Köyde 1 adet cami, 1 adet okul (3 derslikli, kapalı ve taşımalı eğitim yapılıyor), 1 

köy konağı, 1 sağlık evi, 1 okul lojmanı bulunmaktadır. 
 
Darıcılar: 
Darıcılar Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 14 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 71 ve köy nüfusu 227’dir.    
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, üzüm, gül, darı ve kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve yetiştirilmektedir.  
Köyde 35 adet büyükbaş ve 1.000 adet küçükbaş hayvan ve 5 traktör 

bulunmaktadır.  



Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. Köyün suyu Yayla–Darıcılar–
Örtülü grup içme suyundan karşılanmaktadır.  

Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 
muhtarlığa seçilen Mustafa ŞENKAYA yürütmektedir.  

Köyde 1 adet cami, 1 adet okul( 1 derslikli ve 1,2,3 üncü sınıflar eğitim alıyor), 1 
adet okul lojmanı ve eski okul (yıkımı yapılacaktır) bulunmaktadır. 

 
Hasandede: 
Hasandede Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 14 km. mesafededir. Köy yolu asfalt 

olup hane sayısı 65 ve köy nüfusu 350’dir.  
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, fiğ ve kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve yetiştirilmektedir.  
Köyde 70 adet büyükbaş ve 550 adet küçükbaş hayvan ve 6 traktör 

bulunmaktadır.  
Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir.  
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen Refik COŞKUN yürütmektedir.  
Köyde 1 adet cami, 1 adet okul (2 derslikli), 1 adet köy konağı, 1 adet sağlık evi, 

1 adet cami lojmanı, 1 adet okul lojmanı,  1 adet sağlık ocağı lojmanı bulunmaktadır. 
 
Hisaralan: 
Hisaralan Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 19 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 38 ve köy nüfusu 200’dür.    
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, fiğ ve kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve yetiştirilmektedir.  
Köyde 90 adet büyükbaş ve 1.050 adet küçükbaş hayvan ve 9 traktör 

bulunmaktadır.  
Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. 
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen Mustafa ÖZDEMİR yürütmektedir. 
Köyde 1 adet cami, 1 adet okul (2 derslikli, kapalı ve taşımalı eğitim yapılıyor), 1 

adet köy konağı, 1 adet cami, 1 adet okul lojmanı bulunmaktadır. 
 
İdris: 
İdris Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 22 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 60 ve köy nüfusu 180’dir.    
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, gül, fiğ, haşhaş, darı ve kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve 
yetiştirilmektedir.  

Köyde 63 adet büyükbaş ve 450 adet küçükbaş hayvan ve 5 traktör 
bulunmaktadır.  

Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir.        
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen Ekrem İLKHAN yürütmektedir.  
Köyde 1 adet cami ve 1 adet okul (3 derslikli, kapalı taşımalı eğitim yapılıyor) 

bulunmaktadır. 
 
Karaağaç Kuyusu: 
Karaağaçkuyusu Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 17 km. mesafededir. Köy yolu 

asfalt olup hane sayısı 175 ve köy nüfusu 1.050’dir.  



Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 
buğday, darı ve kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve yetiştirilmektedir.  

Köyde 750 adet büyükbaş ve 2.500 adet küçükbaş hayvan ve 175 adet traktör 
bulunmaktadır.  

Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir.  
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen Şevki ŞENTÜRK yürütmektedir.  
Köyde 1 adet cami, 1 adet okul (8 derslikli), 1 adet köy konağı ve 1 adet sağlık 

evi bulunmaktadır. 
 
Kızılören: 
Kızılören Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 8 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 600, köy nüfusu 2.385’tir. 
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, nohut, susam, fiğ ve kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve yetiştirilmektedir. 
Köyde 290 adet büyükbaş ve 2.000 adet küçükbaş hayvan ile 68 adet traktör 
mevcuttur. 

Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. Fosseptik çukuru ve 
kanalizasyon şebekesi mevcuttur.  

Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 
muhtarlığa seçilen Aleettin FİDAN yürütmektedir. 

Köyde 2 adet cami, 1 adet ilköğretim okulu (9 derslikli), 1 adet sağlık ocağı, 1 
adet sağlık ocağı lojmanı bulunmaktadır. 

 
Örtülü: 
Örtülü Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 15 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 14, köy nüfusu 39’dur.    
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, nohut, fiğ ve kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Köyde 
180 adet küçükbaş hayvan ve 3 adet traktör bulunmaktadır.  

Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir.  
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen Kerim GÖKÇE yürütmektedir. 
Köyde 1 adet cami, 1 adet okul (2 derslikli, okul kapalı), 1 adet okul lojmanı 

bulunmaktadır. 
 
Sarıkavak: 
Sarıkavak Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 9 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 80, köy nüfusu 200’dür. 
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday, pancar, haşhaş, fiğ, yonca, darı ve ilçenin ihtiyacı olarak sebze ve meyve 
yetiştirilmektedir. Köyde 205 adet büyükbaş ve 850 adet küçükbaş hayvan ile 29 
traktör bulunmaktadır.   

Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. 
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen Mevlüt ÖZ yürütmektedir. 
Köyde 2 adet cami, 1 adet okul (1 derslikli ve kapalı), 1 adet sağlık evi, 2 adet 

cami lojmanı, 1 adet sağlık evi lojmanı ve 1 adet okul lojmanı bulunmaktadır. 
 
 



Yayla: 
Yayla Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 15 km. mesafededir. Köy yolu asfalt olup 

hane sayısı 25, köy nüfusu 105’tir. 
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa ve 

buğday üretilmektedir. Köyde 34 adet büyükbaş ve 1.050 adet küçükbaş hayvan ve 3 
adet traktör bulunmaktadır. 

Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. 
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen Bilal EMER yürütmektedir. 
Köyde 1 adet cami, 1 adet okul (1 derslikli, kapalı, kullanıma uygun değil, 

yıkılacak), 1 adet okul lojmanı (yıkılacak) ve 1 adet cami lojmanı bulunmaktadır. 
 
Yukarı Yenice: 
Yukarıyenice Köyü, Dazkırı ilçe merkezine 2 km. mesafededir. Köy yolu asfalt 

olup hane sayısı 140, köy nüfusu 600’dür. 
Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımda ağırlıklı olarak arpa, 

buğday,  pancar, haşhaş, silajlık mısır ve kendi ihtiyacı olarak sebze ve meyve 
yetiştirilmektedir. Köyde 120 adet büyükbaş ve 1.000 adet küçükbaş hayvan ile 50 
adet traktör bulunmaktadır. 

Köyde kapalı şebeke ile evlere su verilmektedir. 
Köy Muhtarlığını; 28 Mart 2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

muhtarlığa seçilen İsmail MEMİŞ yürütmektedir. 
Köyde 1 adet cami, 1 adet okul, 1 adet köy konağı, 1 adet sağlık evi, 1 adet 50 

tonluk kantar, 1 adet köy hamamı (inşaatı henüz bitirilememiş) bulunmaktadır. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELGELER 
VE 

TRANSKRİPSİYONLARI 
(OKUNUŞ VE ÖZETLERİ) 

 



 

 



Polat köyüne ait 1530 tarihli 438 numaralı tapu tahrir defterinde 
bulunan kayıtta Homa Kazasına bağlı Polatlı köyünün 23 hane ve 
toplam 124 nüfus olduğu. 
 
 
 
 
 
 
 

Kaza-i Homa 
 

Tımarha-i züema ve Sipahiyan 
 

Nefs-i Homa 
 
 
 

Karye-i Bolat(Polat) 
 

Hane 23 
Mücerred 2 
Pir 1 
Malul 1 
Sihapizade 2 
Sipahi mütekaid 1 
Sipahi 1 
Kadı-ı mazul 1 

Hasıl 3422 
 
 
 
 
 
 
 
Tapu Tahrir Defteri, 438 



 



2498 numaralı maliyeden müdevver  hane-i avarız defterindeki 
köylerin nüfusları; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karye-i Poladlı  
 
Durhan bin Sofu Hasan bin Mahmud   İbrahim bin Halil  Kayalı bin 
Bayram 
 
Şaban bin Abdurrahman  Zülkadir bin Muharrem  Mehmed bin Ramazan   
 
Mehmed beşe bin Eşekçi  
 
Neferan   Avarız hane 
7    1/8   2 
 
   
Sarıkavak köyü  : 23 
Yüreğil  :17 
Apa  :30 
Kızılviran  :10 
Baraklı  :6    hane bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
MAD. 2498 



 



Askerin ihtiyacı olan 737 adet seyishane(ağırlık beygirine verilen isim) kilimi 
ve 450 adet un çuvalının Dazkırı ve çevresinden satın alınarak 
cebhane-i amireye teslim edilmesi için ferman. 
 
 
 
 
 
 

 
Düstur-ı mükerrem müşir-i müfehham nizamü'l-alem müdebbirü umuru'l-cumhuri 

bi'l-fikri's-sakib mütemmimü mehâmmi'l-enam bi'r-re’yi's-saib mümehhidü bünyani'd-
devle ve'l-ikbal müşeyyidü erkani's-saade ve'l-iclal el-mahfufu bi-sunuf-ı avatıfi'l-
meliki'l-a‘la Aydın Muhassılı Vezirim Hüseyin Paşa –edamallahu teala iclaluhu ve 
mefahirü'l-kuzat ve'l-hukkam maadinü'l-fezail ve'l-kelam Uşak ve Dazkırı ve[ ]ve[ 
]kadıları –zide fazluhum- Ve mefahirü'l-emasil ve'l-akran ayan-ı vilayet iş erleri -zide 
kadruhum- tevki-i refi-i hümayun vasıl olucak malum ola ki bundan akdem Azak ve 
Vidin ve Trabzon ve kıla-ı saireye cebehane-i Amire'mde mevcud sefer-i hümayunum 
takımı mühimmatından verilen kilim ve çuvalların yerlerine sinin-i sabıkada mübayaa 
olunageldiği üzre Uşak ve Dazkırı caniblerinden bu defa yedi yüz otuz yedi aded 
seyishane kilimi ve dört yüz elli dakik çuvalları mübayaa ve Asitane-i Saadetime nakl 
ve teslim-i cebehane-i amirem olunmak fermanım olmağın imdi sen ki vezir-i 
müşarun-ileyhsin cebehane-i amirem tarafından işbu emr-i şerif-i alişanımla mübaşir 
tayin ve irsal olunan[ ]-zide kadruhu- vardığı gibi kata tehir ve tevakkuf eylemeyip zikr 
olunan kilim ve çuvalların mübaşir-i mezbur marifetiyle mübayaasına mübaşeret ve 
sabıkı fiyleri beher adedi altmışar paradan icab eden bahasını sebeb-i tahrir hükmün 
ile havale olunan mahalden tahsil ve mübaşir-i merkume yediyle ashabına tamamen 
eda ve teslim eyleyerek ol mikdar kilim ve çuvalı Cebehane-i Amirem tarafından 
verilen numune üzre cümlesi [yan] olmak şartıyla bir gün evvel mübayaa ve tekmil 
eyledikden sonra Mihaliç İskelesi'ne nakli için lazım gelen mekkarilerin dahi tedarik 
ve icab eden ücret-i nakliyelerin uhdende olan muhassıllık malından bir vech-i mutad 
mübaşir marifeti ve marifet-i şerle mekkaricilere verdirip ve ne mikdar ücret-i nakliye 
verilirse mikdarı tasrihi ile mübaşiri yedinden ve mekkaricilerden memhur temessükat 
ahz ve mucebince hüccet-i şeriyye ettirip uhdende olan muhassıllık-ı mezbur 
malından mahsub olmak için yedinde hıfz eyleyesin ve siz ki kadılar ve ayan-ı vilayet 
iş erlerisiz zikr olunan kilim ve çuvalların bir gün evvel tedarik ve mübayaası 
hususunda sizler dahi kemal-i takayyüd ve ihtimam ve müsamaha misillü hareketden 
ihraz ve ictinab eylemen babında ferman-ı alişanım sadır olmuşdur buyurdum ki 
hükm-i şerifimle[ ]vardıkda bu babda vech-i meşruh üzre şeref-yafte-i sudur olan işbu 
emr-i şerif-i alişan-ı vacibü'l-ittiba ve lazimü'l-imtisalimin mazmun-ı itaat makrunu amil 
olup hilafıyla vaz ve hareketden be gayet ihtiraz ve ictinab eyleyesiz şöyle bilesiz 
alamet-i şerife itimad kılasın. 

Tahriren fi'l-yevmi't-tasi işrin Cumadelahir sene semanin ve elfeyn. 
Be-makam-ı Kostantiniyye 

29 Cemaziye’l-ahir 1149 (17 Ekim 1736) 
 
C.AS. 10059 



 



Dazkırı kazasına tabi Sarıkavak, Başmakçı ve Koyunlu  köyleri 
ahalisi devlete olan kanuni vergilerini vermekte iken, bazı köy 
zabitlerinin kanun dışı davranışları ve keyfi olarak vergi 
toplamalarının engellenmesine dair ferman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dazkırı Kadısına Hüküm ki; 

 
Dazkırı kazasına tabi Sarıkavak ve Başmakçı ve Koyunlu ve nam karyeler 

ahalileri südde-i saadetime arzuhal edib bunlar üzerlerine edası lazım gelen avarız ve 
imdad-ı seferiye ve sair emr-i şerifimle vaki tekaliflerin cem’ine memure ve karyeleri 
toprağında ziraatleriyle hasıl eyledikleri tereke(tarla)? öşürleri ile sayir hukuk ve 
rüsumların dahi karyeleri zabitlerine eda edüb hilaf-ı şer’ ve mugayir-i kanun rencide 
olunmak itmez iken kazaları ve karyeleri mir-i miran-ı Anadolu hassı mülhakatından 
olmağla karyeleri zabitleri olanlar kanaat etmeyib kanun ve defterden ziyade hukuk 
ve rüsum taleb eylediklerin maada  otuzar ve kırkar atlı ile karye be karye gezib müft-
ü meccanen yem ve yemek ve sair mamulatları ekl ve her bir karyelerinden ellişer ve 
altmışar ve seksener guruş ve devr-i selamiye namıyla aldıklarından gayrı üzerlerine 
şer’an bir nesne sabit olmadan herbirlerini birer bahane ile ahz ve der zencir ve türlü 
cevr ve eziyet ve cebren ve kahren ve bi-gayr-ı hak otuzar ve ellişer guruşları alıb 
bunun emsali nice gune zulm ve teaddi ve tecavüzlerinin nihayeti olmayıp perakende 
ve perişan olmalarına bais ve badi olmadıklarını bildirib şer’ ile görülüb hilaf-ı şer’-i 
şerif ve mugayir kanun olvecihle zahir olan teaddilerin men ve vaki olunmak babında 
hükm-ü hümayunum rica eyledikleri ecilden kanun üzere amel olunmak için 
yazılmıştır. 
 

Evahir Safer 1156 (24 Nisan 1743) 
 
 
 
 

 
 
Anadolu Ahkam 2, Hüküm 1093 



 



Başmakçı ve Apa köyü ahalisinin kendilerinden fazla vergi alan ve 
zulüm eden kethüdalar hakkındaki şikayetleri ve bunlar hakkında 
yapılması gereken tahkikata dair Anadolu Valisine ve Dazkırı 
Kadısına yazılan ferman.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anadolu Valisine ve Dazkırı Kadısına hüküm ki; 
 
Dazkırı kazasına tabi Başmakçı  ve Apa nam karyeler ahalisi südde-i saadetime 

arzuhal idüb bunlar üzerine edası lazım gelen avarız ve imdat-ı hazariye ve sair emr-i 
şerifimle vaki tekaliflerin cümle marifeti ve marifet-i şer’le tevzi olunan tekalifden 
hisselerine düşeni emr ve defter mucebince cem’ine memur olanlara tamamen eda 
edib bir vechile dahl ve rencide olunmaları icab etmez iken zikr olunan karyeler 
sükkanından Köse Bekir oğlu ve Kör Hacı Mehmed ve Çerçi oğlu ve Dana Bekir ve 
Dede oğlu ve Hüseyin kethüda ve Yaka köy kethüdası olan Ahmed kethüda dimekle 
maruf kimesneler birbirleriyle yekdil ve bizler karye ihtiyarı ve mahalle kethüdasıyız 
deyu kendi tekaliflerin vermediklerinden gayri bin yüz elli senesinden gayri tekalifleri 
vukuunda kendi nefisleri için emr-i defterden ziyade beyhude ve mechul ve mesarif-i 
kesire peyda ve iki katdan ziyade nesne zam ve tarh ve bunların üzerlerine tahmil ve 
cebren ve müttekilerinden gayri kanaat etmeyib hevalarına tabi ehl-i örf taifesiyle 
müttefik ve herbirlerini birer bahane ile ahz ve kabs ve darb-ı şedid ile darb ve şütum-
ı galize ile şetm ve yine sizin halâsınız için ehl-i örfe şu kadar akçe verdik deyu 
bahane ile külli akçelerin ahz ve bundan emsal-ı zulm ve nihayet olmayıb ahvalleri 
diğer gün ve perakende ve perişan olmalarına bâis ve bâdi olduklarını bildirib 
mahallinde şer’le görülüb mezburların hilaf-ı şer’ infaz ve mugayir-i emr ve defter ve 
bi-gayr-i hak ol-vecihle aldıkları hakk-ı fukara  her ne ise geri ashabına istirdad ve 
ihkak-ı hak ve fi-ma-ba’d ol bahane ile rencide ve remide ettirmeyib men’ ve def’ 
olunmak babında hükm-i hümayunum rica kılındığı ecilden mahallinde şer’le 
görülmek için yazılmıştır. 
 

Evail Cemaziye’l-evvel 1163  (12 Nisan 1750) 
 

 
 
 
 
 
Anadolu Ahkam defteri: 16/187 



 



Polatlı köyü sakinlerinden Tatoğlu Hacı Ahmed Ağa oğulları 
tarafından kendisinin dövüldüğü oğlunun ise develeriyle birlikte 
Başmakçı’ya kaçırılıp orada habsedildiğinden bahisle gereğinin 
yapılması hakkında Anadolu ve Dazkırı kadısına gönderilen ferman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anadolu kadısına ve Dazkırı kadısına ve Kütahya naibine hüküm ki; 
 
Dazkırı kazasına tabi Aşağı Apa nam karye  sakinlerinden Şeyh Mehmet nam 

kimesne gelib bu binyüz yetmiş sekiz senesinde kendi halinde develeriyle gider iken 
kaza-i mezbura tabi Polad nam karye sükkanından Tat oğlu Hacı Ahmet Ağa dimekle 
maruf kimesne oğulları Kasım ve Mustafa yedi nefer adam ile önüne çıkıb darb-ı 
şedid ile darb ve mezbur Mustafa iki dişini ihraç ve onsekiz yaşında oğlu Mustafa 
nam şabemrudu altı res’ develeriyle bağlayıb götürüb Başmakçı nam karyede habs 
ve bunun dahi ellerini ardına bağlayıb cebren ve kahren hilaf-ı şer-i şerif ve bi-gayr-i 
hak üç yüz elli guruş nukud akçesini ahz ve gasb ve yüzelli guruş dahi yedinden 
temessuk olub bu dahi gece ile bacadan çıkıb firar ve oğlu mezbur Mustafa elyevm 
hapsinde ve cebren ve kahran aldığı üçyüz guruş akça ile deve ve silah ve bisatları 
mezburun yed’i tabassutunda kalıb ziyade kadr ve teaddi ve hedk-i ırz ve zulm-ü 
sarih eylediklerinde ve bu babda davasına muvafık feteva-ı şerifesi olduğun bildirib 
mübaşir marifetiyle mahallinde şer’le görülüb dişlerinin şer’le icab eden kıymeti ve 
gasbolunan altı re’s deve ve ol miktar guruş tamamen tahsil ve oğlu mezbur dahi 
alıverilüb icra-yı şer’   ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim sudurunu istida ve 
istirham etmeğin eğer maadası nefsü’l-emre mutabık olunmayub mücerred garz-ı 
nefsaniyete binaen ise ücret-i mübaşirriyesi müddei tarafından verilmek şartıyla 
mübaşir marifetiyle mahallinde ihkak-ı hak mümkün olmaz ise senki vezir-i müşarü’l-
ileysin Kütahya’ya ihzar ve marifetinle şer’le görülmek için emr-i şerif yazılmıştır. 

 
Evail Receb 1178  (25. 12. 1764) 

 
 
 
 
 
 
Anadolu Ahkam Defteri 45/ 202 



 



Başmakçı ahalisinden Fedai oğlu Deli Ahmet ve kardeşleri Veli ve 
Memiş, etrafına topladıkları adamlar ile Dazkırı ve Evciler 
bölgesinde eşkiyalık yaptıklarından dolayı bunların ölü veya diri 
olarak yakalanmaları ve mahkemeye çıkarılmaları hakkında Kütahya 
naibine ve mütesellimine hüküm 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜTAHYA NAİBİNE VE MÜTESELLİMİNE HÜKÜM 

 
Dazkırı kazası naibi mevlana El hac Ali zide ilmehunun bu defa südde-i saadet 

kararıma varid olan ilamın ve Dazkırı kazası ahalisinin mahzarlarının Dazkırı 
kazasına tabi Başmakçı nam karye sakinlerinden Fedai oğlu Deli Ahmet ve 
karındaşları Veli ve Memiş nam şekavet pişeler yüz doksan senesinde erazil ve 
eşhası başlarına cem ve kaza-i mezbur fukarasının ırzlarına hedk ve emvalini hilaf-ı 
şer yağma ve garet eylediklerini ahali-i kaza bundan ikdam istirham eylediklerine 
mahallinde taraf-ı şer ve ihkak-ı hak olunmasını mutazammın evamir-i şerife sadır ve 
mübaşiri yediyle varid olub vali tarafından ba buyruldu davet-i şer olduklarında adem-
i itaat birle infaz-ı emr-i ali ve icra-yı hak mahkum olmayub ve mezburların mefsedet 
ve şekavetleri yevmen fi yevmen müzdat olub bu esnaı ve örfi altmış nefer arazil ile 
kaza-i mezbura tabi Evciler karyesi ahalisinin üzerlerine varub bazısı mecruh ve 
bazısı fuzulü habs ve mallarına nehb-ü garet ve hedk-i araza cesaret etmelerinden 
naşi bu vecihle şekavetleri tahir ve nümayan olmağla olbabda emr-i şerif-i suduru 
tahrir ve istida olunduğuna binaen senki mütesellim-i mumaileyhsin marifetin ve 
mübaşir-i muafiyetle üç nefer masturul-esami şakiler ala-eyyihalin ahz ve Kütahyaya 
ihzar ve  derali-yi hukuk edenler ile ferden ferden taraf-ı şer ve ihkak-ı hak 
olundukdan sonra  habse ilga ve keyfiyet suret-i sicillatıyla der aliyeme arz ve ilam 
olunmağla   emr-i ali yazılmıştır. 

Haşim      Fi Evahir Şaban 1197  (30 Temmuz 1783) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anadolu Ahkam Defteri: 82 /246 



 



Başmakçı köyünü basıp mallarını ve eşyalarını gasbeden ve köy 
camisindeki halıları çalan Polatlı köyü ahalisinden Tatoğulları 
İbrahim, Kasım ve Hasan nam kimseler hakkındaki davaya dair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dazkırı kazasından varid olan evrakdan bir maddenin hülasasıdır. Fi 6 şevval 
(1)199 

(12 Ağustos 1785) 
Mukaddema sadır olan emr-i şerifin tenfiz ve icrası matlub olunmağla 

mahallinden ala-eyyihal terafu’ ve ihkak-ı hak ve keyfiyet der-aliyyeye ilam olunmak 
için derkenar-ı mucebince Kütahya mütesellimine ve sair iktiza edenlere hitaben 
müekkeden.         Sah     buyruldu. 

12 Şevval (1)199 
 

Kaza-i mezbura tabi Başmakçı karyesi ahalilerinin yine kaza-i mezburda sakin 
mütegallibeden Tatoğulları İbrahim ve Kasım ve Hasan nam kimesnelerden katl-i 
nüfus ve hetk-i a’raz ve gasb-ı emvale dair iddiaları zımmında müvelli tayin olunan 
Şeyhlü nam-ı diğer İsaklı kadısı huzurunda terafu’-ı şer’ olunmaları babında sadır 
olan emr-i ali dergah-ı ali gediklilerinden Salih Ağa kulları mübaşeretiyle lede’l-vürud 
müddea aleyhim merkumun ba-mürasele-i şeriyye evc-i malalle davet olundukda 
gelmekden imtina’ etmeleriyle ahirü’l-emr sakin oldukları Bolatlı karyesinden Yüreğir 
nam karyeye ber-takrib getirilüb akd-i meclis olundukda merkumlar husus-ı mezburu 
inkar etmeleriyle müdde-i taraflarından şahid ihzar ve ikame olunub hükm-i şer’i 
lahikk olacağını merkumlar cezm eylediklerinde murafa’adan imtina’ şütüm-ı galize ile 
başlarında haşarat ile mahallerine avdet edüb her çend taleb olundukça izhar-ı  
huşunet ve adem-i itaat birle mukavemet mümkün olmadığı gediklü-yi mumaileyh 
mektub ve molla-yı mümaileyh ilamında tahrir ederler. 

Merkumlar karye-i mezkure ahalisinin geçen sene  karyelerini basub otuz 
keselik emval ve eşya ve hayvanatlarını gasb ü garet ve kesr-i ırzlarına cesaret 
eylediklerinden gayri bu sene dahi yetmiş  keselikden mütecaviz emval ve eşya ve 
hayvanlarını ve karye-i merkumede vaki cami-i şerifin halılarını garet eyledikleri inha 
olunmakdan naşi husus-ı mezbure gedüklü-yi mumaileyh mübaşir ve kadı-yı 
mümaileyh müvelli nasb ve tayin olunduğunu müşir iş bu sene-i mübareke Evahir-i 
Şaban’ında emr ü celilü’ş-şan sadır olduğu derkenar olunmuş. 
 
 
 
C.ADLİYE, 4411 



 



Dazkırı sakinlerinden Tatzade Halil’in Danlar köyündeki su 
değirmeninin Ketişoğlu Çakır Bey ve Kazak Bey namındaki kimseler 
tarafından zabt edildiğinden tekrar kendisine verilmesi hakkındaki 
dilekçesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devletlü inayetlü merhametlü sultanım hazretleri sağ olsun 
 
Arzuhal kullarıdır ki bu kulları Dazkırı sakinlerinden kendi ırzımla mukayyed iken 

Ketiş oğlu Çakır bey ve Kazak bey namında kimesneler derebeyi olmak hasebiyle 
Danlar(?) karyesinde dört adet üçer dörder kese akçe kıymetlü mülk su değirmeni 
fuzülü zabt edüb mahallinde bir dürlü mukavemete iktidarım olmamağla merahim-i 
aliyyelerinden  mercudur ki ahir-i hususa memur mübaşir marifetiyle divan-ı 
Anadolu’ya  ihzar ve Anadolu kadısı huzurunda terafü-ı şer ve şeran mülk 
değirmenlerim alıverilmek babında emr ü ferman devletlü inayetlü sultanım 
hazretlerinindir. 

Bende 
Tatzade   Halil 

 
Anadolu valisi marifeti ve husus-ı ahara memur Ragıb Bey mübaşereti ile 

merkumlar divan-ı Anadoluya ihzar ve tarafü-i şer ve ihkak-ı hak olunmak üzre 
buyuruldu. 

Fi 25 Muharrem (1)210  (11 Ağustos 1795) 
 

Emr verilmesi içün 
Husus-ı mezkur için divan-ı hümayun tarafından emr-i ali verildiğinin kaydı 

bulunamamıştır ferman devletlü sultanımındır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.BELEDİYE, 6217 



 



Dazkırı kazası Sarıkavak köyündeki Feyzullah Bey Camisi 
hatipliği(Cuma günleri camide hutbe okuyan kimse) görevinin Hasan Halife’ye 
padişah izni ile verildiği. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İzn-i hümayunum olmuşdur 
 
 
 

 
 

Arz-ı bende-i bi-karar oldur ki şevketli kerametlü muhabbetlü kudretlü veliyy-i 
nimetim efendim padişahım 

 
Erbab-ı istihkakdan Hasan halife arzuhal sunub Dazkırı kazasında Sarıkavak 

karyesinde Feyzullah Bey camiinin bundan akdem hatibi olub hidmetinin kusuru yok 
iken ecanibden Mehmed nam kimesne ber-takrib refinden üzerine berat ittirmekle 
refinden kendüye sadaka buyurulmak babında istida-i inayet etmeğin balası izn-i 
hümayunum olmuşdur deyü hatt-ı hümayun inayet makrunlarıyla tezyin buyurulmak 
babında emr ü ferman şevketlü kerametlü muhabbetlü kudretlü veliyy-i nimetim  
efendim padişahımıdır. 
 

16 Recep (1)214  (14 Aralık 1799) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.EV, 12887 



 



Polatlı köyü toprağından olan Karaöyük merası demekle meşhur 
meranın Polatlı köyüne ait olduğu ve alınıp satılamayacağına dair 
ferman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAZKIRI KADISINA HÜKÜM Kİ; 
 

Kaza-i mezbura tabi Polatlı nam kaye ahalileri gelib bunların karye-i mezbur 
toprağında kadimü’l-eyyamdan beri hayvanları ra’i olunub otundan ve suyundan intifa 
edegeldikleri Kayaöyük merası demekle maruf mahsus ve müstakil meralarında 
aharın alakası olmayıb ve bu makule kadim mera yerleri alınıb ve satılmak ve tapu ile 
verilib ziraat olunmak hilaf-ı kanun iken yine kaza-i mezbure tabi Yüreğir karyesi 
ahalileri ol mera yerlerini söküp ziraat edib gadr eylediklerin ve bu babda davalarına 
muvafık fetva-ı şerife verildiğini bildirib men ve def olunmak babında hükm-ü 
hümayunum rica ve divan-ı hümayunum kaleminden kanun-ı süal olundukda 
münazaü’n-fih olan mahal kadimden tapu ile verilib ziraat olunub öşr ve resmi alına 
gelen yerlerden olmayıb fi’l-vaki inha olunduğu üzre bunların karyeleri toprağında 
kadimü’l-eyyamdan beri hayvanları ra’i olunub otundan ve suyundan intifa 
edegeldikleri mahsus ve müstakil meraları olub bu makule kadim-i mera yerleri alınıb 
satılmak ve tapu ile verilib ziraat olunmak hilaf-ı kanun olub ve mera cümleden 
akdem olmağla ziraatden men ve kadimi üzre meralık vecihle karye-i mezbure 
ahalilerine zabt ve hayvanları ra’i ettirilmek muvafık-ı kanundur deyu tahrir olunmağla 
kanun üzre mahallinde şerle görülmek babında. 

Fi Evahir Ramazan 1217 (20 Ocak 1803) 
 
 
 
 
 
 
 
ANADOLU AHKAM DEFTERİ 130, HÜKÜM 370 



 



Dazkırı kazası Sarıkavak köyün Feyzullah Bey camisinde 
hatiblik(Cuma günleri camide hutbe okuyan kimse) görevinin Hüseyin Halife’ye 
padişah izni ile verildiği. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İzn-i hümayunum olmuşdur 
 
 
 
 

 
Arz-ı bende-i bi-karar oldur ki şevketli kerametlü muhabbetlü kudretlü veliyy-i 

nimetim efendim padişahım 
 
Dazkırı kazasında Sarıkavak karyesinde Feyzullah Bey cami-i şerifinin hitabeti 

mahlul olmağla erbab-ı istihkakdan Hüseyin Halife’ye sıdk buyurulmak ricasına 
Dazkırı kazası naibi arz etmekle balası izn-i hümayunum olmuşdur deyü hatt-ı 
hümayun şevket makrun-ı şahaneleriyle tezyin buyurulmak babında emr ü ferman 
şevketlü kerametlü muhabbetlü kudretlü veliyy-i nimetim  efendim padişahımıdır. 
 

15 Şevval (1)244  (20 Nisan 1829) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.EV, 450 



 



Osmanlı ordusundaki  askerlerin yatakları için lazım olan 16243 adet 
yün kilimin Kütahya sancağına bağlı Dazkırı kazasında  imal ettirilib 
gönderilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malum-ı aliyyü’l-naileri buyrulduğu üzere asakir-i manzume-i şahane yataklıkları 
için muktezi olan kilimlerin Kütahya Sancağında vaki Dazkırı kazasında imal ve bu 
tarafa risalete mübaderet eylemek üzre mukeddema Mustafa Efendi bendeleri mahal-
i mezkure tayin ve irsal olunmuş ve mesarifat ruznamçesinde mukayyed olduğu 
vecihle Balıkesir’de imali müretteb olan abalar için mukaddema Menteşe ve Kocaeli 
ve Kütahya sancaklarından kırksekiz ve kırkdokuz senelerine mahsuben ba ferman-ı 
ali tertib olunub aba imaline elvermeyen yünlerden mezkur kilimler için efendi-i 
mumaileyh bendeleri tarafından 33286 kıyye yük dahi irsal ve teslim ettirilmiş ve birer 
adet kilim iki kıyye yün ve bir kıyye kıldan husule gelmekte olduğuna ve mezkur kılın 
dahi ol havaliden bi’l-mübayaa bu kere alaveresi mümkün olacağına binaen teslim 
olunan yünün mikdarına nazaran 16243 adet kilim imal ve irsali lazım gelmiş ise de 
şimdiye kadar masarıfat-ı elbise anbarına 4948 adet kilim irsal ve teslim olunarak 
küsuru henüz gelmemiş ve zikr olunan kilimlerin el-halet-ü hazihi bu tarafta şiddet-i 
lüzum ve iktiza-i derkar olduğundan biran akdem imal bu canibe irsali elzem olan 
mevaddat bulunmuş olmağla gayrez irsal küsur kalan ol-miktar kilimlerin dahi biran 
akdem serian imal ve bu tarafa irsal ve isbaline müsaraat eylemek üzre mumaileyh 
bendelerine hitaben tekid ve isticali havi bir kıta emr-i ali isdarı muvafık irade-i 
seniyyeleri buyurulur ise mansure hazinesi defterdarı atufetli efendim hazretleri 
bendelerine havale buyurulmak babında emr-i ferman hazret-i menlehü’l-emrindir. 

Mucebince başmuhasebeden eda-yı tahrir. 
 

Fi 19 Ramazan (1)250  (19 Ocak 1835) 
 
 
 
 
 
 
 
C. AS: 221 



 



Polatlı köyünde Dedeoğlu Veli Bey’in yaptırdığı mescidde, Şeyh 
Mehmed Halife’nin karşılıksız olarak imamlık görevini yapacağı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arz-ı bendeleridir ki; 
 
Nezaret-i evkaf-ı hümayuna mülhak evkafdan Dazkırı kazasına tabu Polatlı nam 

karyede vaki Dede oğlu Veli Bey nam sahibü’l-hayratın mescid-i şerifinde ber vechi 
hasbi imamet ciheti mutasarrıfı Ali Halife’nin vefatı vukuuna mebni mahlulden erbab-ı 
liyakatı oğlu Şeyh Mehmed Halife’ye tevcihini kaza-i mezbur naibi Hoca Kerim’e 
havale buyurulan işbu ilamında inha ider cihet-i mezkur müteveffa-i merkumun el-
yevm uhdesinde olduğu derkenardan müsteban olmağla bu surette ber muceb-i 
nizam bi’n-naks kusur-ı eda-yı himmet etmek ve terk ve tekasül eder ise refinden 
ahara verilmek şartıyla cihet-i mezkur babası müteveffa-i merkumun mahlulünden 
oğlu merkuma ba-ruus-ı hümayuna tevcih ve yedine kılınmakdan iktiza eden berat-ı 
ita olunmak babında emr ü ferman hazret-i menlehü’l-emrindir. 
 

Mucebince tevcih olunmak 
Gurre R (12)54  

 
Hazine-i amire müşiri saadetlü atüfetlü paşa hazretleri iktizası ifadeye himmet 

buyurulması babında. 
23 Ra (12)54  (3 Temmuz 1838) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.EV,23234 



 



Polat köyü’nün hicri 1258(Miladi 1842) yılındaki nüfusunu ve köyde 
yaşayan hane reislerinin isimlerini gösteren maliye defteri. 
 
 
 
 

Kaza-i Dazkırı der liva-i Kütahya karye-i Polat 

1-Tat oğlu İbrahim 
2-Hatib Molla Mehmed 
3-Köy imamı Veli Hoca 
4-Mescid imamı Molla Mehmed 
5-Mustafa ve Mehmed mescid imamı 
6-Ağa Mehmed oğlu Hasan 
7-Hacı Hasan oğlu 
8-Veli bey oğlu 
9-Zaim oğlu Ali 
10-Emir Hasan oğlu İbrahim 
11-Baka oğlu Halil 
12-Demirci oğlu Mehmed 
13-Himmed oğlu Hüseyin 
14-Koca Veli oğlu Ahmed 
15-Çalı oğlu Koca Hüseyin 
16-Köle oğlu Ali 
17-Yardım oğlu Abdurrahman 
18-Yardım oğlu İsmail 
19Berber oğlu Süleyman  
20-Terzi oğlu Mustafa 
21-Hacı Mehmed oğlu Ali 
22-Dülger Abdullah 
23-Veli Beyoğlu Abdulkadir 
24-Davud oğlu Hüseyin 
25-Cıngır oğlu Nurullah 
26-Moço oğlu Himmet 
27-Mercan oğlu Halil 
28-Kürt Ali oğlu Abdurrahman 
29-Menteş oğlu Ömer 
30-Garibce oğlu İsmail 
31-Kara Ahmed oğlu Halil 
32-Gökçe oğlu Memiş 
33-Mıdık oğlu Halil 
34-Fersah oğlu Osman 
35-Zaim oğlu Mehmed 
36-Gede oğlu Mustafa 
37-Darıcı oğlu Abdulbaki 
38-Eğlence oğlu Hüseyin 



39-Ömer oğlu İbrahim 
40-Kara Musatafa oğlu Hacı Veli 
41-Boyacı oğlu Osman 
42-Sicancı oğlu Veli 
43-Türkmen oğlu Aziz 
44-Deli oğlu Mehmed 
45-Bağcı oğlu Halil 
46-Türkmen oğlu Mustafa 
47-Emlik oğlu Mustafa 
48-Topal oğlu Mustafa 
49-Balcı oğlu Osman 
50-Ömer oğlu İsmail 
51-Eğlence oğlu Hasan 
52-Alataç oğlu Hasan 
53-Eğlence oğlu Osman 
54-Sünbül oğlu Mustafa 
55-Yörük oğlu Hasan 
56-Yusuf oğlu Halil 
57-Kasım oğlu Halil 
58-Gede oğlu Hüseyin 
59-Arab oğlu Abdullah 
60-Arab oğlu Süleyman 
61-Şahin oğlu Mehmed 
62-Emlik oğlu Mehmed 
63-Bezci oğlu Veli 
64-Topal oğlu Mehmed 
65-Şahin oğlu Veli 
66-Zaim oğlu İbrahim 
67-İlyas oğlu Osman 
68-Sancakdar oğlu Hacı Abdullah 
69-Çallı oğlu Abdullah 
70-Çapan oğlu Mehmed 
71-Beşir oğlu Ali 
72-Çallı oğlu Kör Ahmed 
73-Uzun Ali oğlu Hüseyin 
74-Kürt oğlu Mehmed 
75-Hacı Süleyman oğlu Süleyman 
76-Bezci oğlu Ali 
77-Kara Mustafa oğlu Hüseyin 
78-Koca Burun oğlu İbrahim 
79-Çallı oğlu Hacı Hüseyin 
80-Bezci oğlu tilki Ali 
81-Vezir oğlu Mustafa 
82-Molla oğlu Abdulkadir 
83-Tuluk oğlu Ahmed 
84-Molla oğlu Halil 
85-Bayezıt oğlu Abdulbaki 
86-Kürt oğlu Halil 



 
87-Alataç oğlu Halil 
88-Sünbül oğlu Ali 
89-Koca Burun oğlu Osman 
90-Hacı İsa oğlu Mustafa 
91-Bezci oğlu Veli 
92-Emlik oğlu Ali 
93-Çullu oğlu Halil 
94-Kocabaş oğlu Süleyman 
95-Koca Ahmed oğlu Hasan 
96-Sinan oğlu Mehmed 
97-Ayal oğlu İsmail 
98-Koca Ahmed oğlu Osman 
99-Tengir oğlu Ali 
100-Ömer oğlu Ömer 
101-Koca Nebi oğlu Hasan 
102-Hain oğlu Abdullah 
103-Kuyrukçu oğlu Yunus 
104-Arabacı oğlu Hasan 
105-Kel Kara oğlu Mehmed 
106-Türkmen oğlu Mehmed 
107-Buçuk oğlu Hüseyin 
108-Seman oğlu Hüsam 
109-Köle oğlu Ahmed 
110-Kışkıran oğlu zevcesi 
111-Tozgun İbrahim zevcesi 
112-Kasım oğlu zevcesi 
113-Kurt Ali zevcesi 
 
 
 
 
ML.VRD, 821 



 



Polatlı (Dazkırı) köyü 1845 yılına ait maliye vergi defteri ve bu 
defterde kayıtlı Polatlı köyü hane reislerinin isimleri 
 
 
 
 
1-Tatoğlu Hacı Osman bin Mustafa 
2-Tatoğlu İbrahim bin Mustafa 
3-Kara Ali oğlu Yetim Hasan bin Hasan 
4-Hatıb oğlu Mehmed bin İbrahim 
5-Nuh oğlu Veli bin Ali 
6-Evliya oğlu şeyh Mehmed b. Mehmed 

Yukarıdaki şahsın hanesinde bulunan kardeşi Evliya oğlu Molla Mustafa 
Yukarıdaki şahsın hanesinde bulunan Mehmed bin Abdullah 

7-Demirci oğlu Mehmed b. Ahmed 
Yukarıdaki şahsın hanesinde bulunan kardeşi Mustafa bin Ahmed 
8-Arap şeyh oğlu Mehmed bin Mehmed 

Yukarıdaki şahsın hanesinde bulunan oğlu Mustafa  bin Mehmed 
Yukarıdaki şahsın hanesinde bulunan diğer oğlu Mehmed bin Mehmed 

9-Arap şeyh oğlu Abdullah bin Mehmed 
10-Terzi oğlu Mustafa bin Süleylan 
11-Hacı Halil oğlu Halil bin Halil 
12-Molla oğlu Ahmed bin İbrahim 
13-Çallı oğlu Abdal bin Mehmed 
14-Çallı oğlu Osman bin Mehmed 

Yukarıdaki şahsın hanesinde Bulunan Çallı oğlu Veli bin Mustafa 
15-Çallı oğlu Hüseyin bin İsmail 
16-Köle oğlu Musa bin Abdullah 
17-Köle oğlu Ali bin Musa 
18-Topal oğlu Mahmud bin Ebu Bekir 
19-Topal oğlu Mustafa bin Ebu Bekir 
20-Sincacı oğlu Veli bin Himmet 
21-Demircioğlu Mustafa bin Halil 
22-Balcı oğlu Osman bin Osman 
23-Davud oğlu Mehmed bin Ali 
24-Yardım oğlu Abdurrahman bin Osman 
25-Yardım oğlu Mehmed bin Mustafa 
26-Yardım oğlu İsmail bin Halil 
27-Çapan oğlu Mehmed bin Mustafa 
28-Develi oğlu Hüseyin bin Mehmed 
29-Ömer oğlu İbrahim bin Ali 
30-Ömer oğlu İsmail bin Ali 
31-Beyazid oğlu Abdulbaki bin Veli 



32-Beşir oğlu Ali bin Veli 
33-Kürd oğlu Halil bin Ali 
34-Gökçü oğlu Memiş bin Ali 
35-Uzun Ali oğlu Hüseyin bin Mustafa 
36-Arab oğlu yetim Hüseyin bin Hüseyin 
37-Arab oğlu Abdullah bin Hasan 
38-Tengir oğlu Ali bin Mustafa 
39-Tengir oğlu Emrullah bin Mustafa 
40-Moca oğlu Himmet bin Musa 
41-Koca Nebi oğlu Hasan bin Nebi 
42-Alataç oğlu Halil bin Hüseyin 
43-Alataç oğlu Ali bin Hüseyin 
44-Alataç oğlu Hasan bin Abdullah 
45-Berber oğlu Süleyman bin Veli 
46-İnebey oğlu Hüseyin bin Himmet 
47-Mercan oğlu Halil bin Mehmed 
48-Eğlence oğlu Hüseyin bin İbrahim 
49-Eğlence oğlu Osman bin Ahmed 
50-Eğlence oğlu Hasan bin Mehmed 
51-Hain oğlu Abdullah bin Hüseyin 
52-Korukçu oğlu Yunus bin Veli 
53-Ağa Mehmed oğlu Hasan bin Mehmed 
54-Darıcı oğlu Abdulbaki bin Hasan 
55-Yakay oğlu Halil bin Halil 
56-Kürd Ali oğlu Abdurrahman bin Ali 

Yukarıdaki şahsın evinde bulunan kebir oğlu Süleyman bin Abdurrahman 
57-Sümbül oğlu Mustafa bin Ali 
58-Sümbül oğlu Ali bin Mercan 
59-Menteş oğlu Ömer bin Ahmed 
60-Alakabak oğlu Ali bin Hacı Mehmed 
61-Kürd oğlu Mehmed bin Mustafa 
62-Hacı Süleyman oğlu Süleyman bin Veli 
63-Arabacı oğlu İsmail bin Halil 
64-Arabacı oğlu Hasan bin İsmail 
65-Arabacı oğlu Ama Hasan bin Halil 
66-Hacı İsa oğlu Hacı Mustafa bin Hüseyin 
67-Çalka oğlu Topal Hüseyin bin Ahmed 

Hanesinde bulunan kardeşi Süleyman bin İsmail 
68-Kutlucu oğlu İlyas bin Ahmed 
69-İlyas oğlu Osman bin Süleyman 
70-Emir Hasan oğlu İbrahim bin Hasan 
71-Bezci oğlu Veli bin Osman 
72-Bezci oğlu Mehmed bin Osman 
73-Bezci oğlu Ali bin Musa 
74-Çoban Küçük İsa oğlu Mustafa bin İlyas 
75-Bezci oğlu Veli bin Himmet 
76-Bezci oğlu Ali bin Himmet 
77-Bezci oğlu Veli oğlu bin Abdurrahman 



78-Sarıbey oğlu Veli bin Ali 
79-Zaim  oğlu Ali bin Mustafa 
80-Zaim oğlu Mehmed bin Mustafa 
81-Baş oğlu İbrahim bin Mehmed 
82-Kara Mustafa oğlu Hüseyin bin Mustafa 
83-Kara Mustafa oğlu Hacı Veli bin Hasan 
84-Emlik oğlu Mustafa bin Süleyman 
85-Emlik oğlu Mahmud bin Süleyman 
86-Emlik oğlu Ali bin Süleyman 
87-Köpek oğlu yetimi Ramazan bin Ahmed 
88-Kara Mustafa oğlu Halil bin Ahmed 
89-Kara Mustafa oğlu Abdulbaki bin Ahmed 
90-Çallı oğlu Hacı Hüseyin bin Hasan 
91-Deli Ali oğlu Ahmed bin Veli 
92-Türkmen oğlu Mustafa bin Ebu Bekir 
93-Türkmen oğlu Aziz bin Osman 
94-Hacı Gani oğlu Mustafa bin İsmail 
95-Veli beyin oğlu Abdulbaki bin Süleyman 
96-Veli beyin oğlu Halil İbrahim bin Yusuf 
97-Fındık oğlu Hüseyin bin Mehmed 
98-Akça oğlu İsmail bin Ali 
99-Tombul oğlu Yetimi Mehmed bin Hasan 
100-Arab oğlu Nasuh bin Süleyman 
101-Buhurcu oğlu Hasan bin Hasan 
102-Kara oğlu Koca Mehmed bin Veli 
103-Kel kara oğlu Hüseyin bin Veli 
104-Durmuş oğlu Yetimi Hüsam bin Mehmed 
105-Mıdık oğlu Habib bin Halil 
106-Köpek(gedik) oğlu Mustafa bin İsmail 
107-Köpek oğlu Hüseyin bin İsmail 
108-Vezir oğlu Yetimi İbrahim bin İsmail 
109-Vezir oğlu Mustafa bin Mehmed 
110-Türkmen oğlu Mehmed bin Himmet 
111-Horzu oğlu Himmet bin Himmet 
112-Çulal oğlu Halil bin Osman 
113-Köle oğlu Ahmed Mustafa 
114-Bacak oğlu Ahmet bin Abdullah 
115-Sarıbey oğlu Süleyman bin Hüseyin 
116-Karaşeyh oğlu Osman bin Hüseyin 
117-Dul oğlu yetimi Osman bin Ahmed 
118-Köle oğlu Halil bin Kasım 
119-Yağcı oğlu Halil bin Ali 
120-Dede oğlu Mehmed bin Osman 
121-Gülcü oğlu Hasan bin İsmail 
122-Koca Yörük oğlu Osman bin Mehmed 
123-Koca Yörük oğlu İbrahim bin Mehmed 
124-Koca Ahmed oğlu Hasan bin Mustafa 
125-Koca Ahmed oğlu Osman bin Mustafa 



126-Boyacı oğlu Osman bin Mustafa 
127-Vezir oğlu Bayram bin Mahmud 
128-Arablı oğlu İsmail bin Hasan 
129-Yörük oğlu Hüseyin bin Mehmed 
130-Sinan oğlu Mehmed bin Abdullah 
131-Homalı oğlu Hüseyin bin Mehmed 
132-Delibeyin oğlu Mehmed bin Hasan 
133-Çallı oğlu Ahmed bin İsmail 
134-Deli beyin oğlu Halil bin Ömer 
135-Deli beyin oğlu Hüseyin bin Ali 
136-Hacı Hasan oğlu Mehmed bin Hasan 
137-Serdar oğlu Ahmed bin Mustafa 
138-Alacaoğlu Hasan bin Ali 
139-Misafereten kaydolan Hacı İbrahim bin Abdullah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ML.VRD.TMT, 7695 



 



Kütahya Sancağına tabi Dazkırı kazasının 1262 senesi asker 
yoklamasının yapılarak on iki neferin redif(yedek) kayıtlarının 
yapıldığı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mübareke ve mesud hakpa-yı hüzera-yı cenab-ı hazret-i serasker 
sipersalarilerine maruzu bende-i kemineleridir ki; 

 
Bu defa ba-irade-i seniyye asakir-i hassa-i hazret-i şahane ordu-yu hümayun 

zafer-i makrunu birinci redif alayı dairesine memur buyurularak daire-i mezbure şamil 
Kütahya sancağı dahilinde kain Dazkırı kazasının usul-ı yoklaması icra olunarak 
leffen takdim hakpayı ümüdvaye hazret-i sipahsalarileri olan bir kıta pusulada zirk ve 
beyan olduğu misüllü kayd-ı defatir kılınmış olan sınıf-ı cedid-i asakir-i redifenin 
mikdarına mübeyyin müfredatıyla tensikat-ı asakiriden muharrer vukubulmuş olan 
sılacı ve tebdil-i heva ve irtikab ar-ı firarı sılacı ve firar henüz ifakat bulmuş olan fakat 
bir nefer tebdil-i heva  derdest olunarak ber mucib pusula ismi ve künyesi tahrir 
olunarak alayı tarafına izamı hususu kaza-i mezbur zabitine teslim olunmuş olduğu 
malumu-ı ali velinimet buyurulmak babında bir kıta arzuhal-ı acizanem hakpayı 
ümüdvayi cenab-ı hazret-i serasker sipahsalarilerine terkim ve takdim kılınmış ol-
babda ve herhalde emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emr ve’l-ihsanileridir. 
Fi  15 Safer (1)262         bende Abdullatif 
 

Redif memuru atüfetlü paşa hazretleri tarafından icra olunmasına himmet 
buyurulması 

 
Kütahya sancağı dahilinde kain Dazkırı kazasının yoklama usulü bilahare on iki 

nefer asakir-i redif sebt-i ceride ve zuhur eden bir nefer tebdil-i heva anın dahi bu 
tarafa gönderilmesi hususu müdür-ü kazaya tenbih ve ifade kılınmış olduğu hassa-i 
ordu-yu hümayunu birinci redif alayı dairesine memur kaymakam Latif Bey işbu 
şukkasında işar ve miktarını mübeyyin bir kıta pusulasını dahi tesyar etmiş ve 
nefarat-ı merkumenin nizamı vecihle yoklama kaydı lazimeden olduğundan pusula-i 
mezkur merbuten takdim kılınmış olduğu muhat-ı alileri buyruldukda emr ü ferman 
hazret-i menlehü’l-emrindir. 
Fi 18 R. (1)262        Mehmed 
Mucebince ceride-i mahsusuna kayd ferman buyurulduğu üzre yoklama defterlerine 
kayd olunmuşdur ferman devletlü efendim hazretlerinindir. 

Fi 23 R. (1)262  (12 Şubat 1846) 
 
C.AS, 25065 



 



Nizamiye askerleri için lazım olan 1095 adet dokuma kilimin Dazkırı 
kazasında imal ettirilmesi ve masraflarının ödenmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Maalihimema Mekarim-şiyema Devletlü İnayetlü İbbühetlü Efendim Hazretleri 
 

Asakir-i nizamiye-i şahane lazime için Kütahya muhassılı saadetlü bey bendeleri 
marifetiyle Dazkırı kazasında nesc ve imal olunmakda olan kilimlerden bu defa 
Katırcı Mehmed yediyle gelib canib-i gümrükde olan 1095 aded kilimin elbise 
anbarına teslimiyle ol-babda alınacak makbuz senedi mucebince icab eden baha ve 
kira masarifatı olan 16686 guruşun Dersaadet tertibinden mahsuben icab kılındı ise 
de taraf-ı alilerinden işar buyrulduğu mezkur kilimleri ahz edemeyeceğini anbar-ı 
mezkur memuru bendeleri muhassılı mumaileyh kapu çukadarına ifade etmiş ve 
meblağ-ı mezbur muhassıllık-ı mezburun haziran cedveline dahil olmak hasebiyle 
icabının sürat-ı icra-yı lazimeden bulunmuş olmağla mezkur kilimlerin anbar-ı 
mezburdan bi’t-teslim meblağ-ı mezburun tertib-i mezburdan tahsili zımmında 
muhassıl-ı mumaileyh bir kıta şukkasıyla mezkur pusula leffen tesyir kılınmış olmağla 
icabının sürat-i icrasıyla keyfiyetin işarı babında irade. 

Fi 24 Receb (12)62  (20 Temmuz 1846) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.AS:4517 



 



Sarraf Bahçıvan oğlu Ovannes’in Dazkırı kazası eski müdürü Musa 
Ağa’dan olan 175.000 guruş alacağının tahsili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Valisine 
 
Sarraf Bahçıvan oğlu Ovannes’in altmış dört ve beş senesine mahsuben Dazkırı 

kazası aşarı bedelinden dolayı Tatzade Osman Ağa kefaletiyle kaza-i mezkur 
müdürü Sabık Musa Ağa zimmetinde ba-tahvil maa güzeşte alacağı olan 175000 
guruşun tediyesinde muhalefet olunduğundan meblağ-ı mezburun merkumdan 
veyahud kefilinden tahsili ve oraca tesviyesi mümkün olamaz ise bunların ihzarı 
mersum tarafından ba-arzuhal istida olunmuş ve tarafından tahvile merbut 
müstahakkin olan alacaklarının güzeştesiyle beraber tahsil olunması nizam-ı 
iktizasından bulunmuş olmağın meclis marifeti ile rü’yet olunarak meblağ-ı mezburun 
maa güzeşte tahsili ve olmadığı halde merkumlar ihzar olunmak üzere keyfiyetinin 
iş’arı hususuna himem-i aliyyeleri derkar buyrulmak babında emr ü irade hazret-i 
menlehü’l-emrindir. 

Ba-emr ü ferman hazret-i müsteşari 
21 Şevval 1266 (30 Ağustos 1850) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.UM, 28-99 



 



Dazkırı kazası sakinlerinden Tatzade Hacı Osman Ağa’nın kefil 
olduğu Musa Ağa’ya ihale edilen aşar vergisinden dolayı alacak 
tahsili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atufetli Ağa 
 
Bahçıvan oğlu Ohannes ve Kifork’un uhde-i taahhütlerinde olub Dazkırı kazası 

sakinlerinden Tatzade Hacı Osman Ağa kefaletiyle mültezimininden Musa Ağa’ya 
maktuen deruhte ve ihale olunmuş olan kaza-i mezkur aşarı bedelatından mültezim-i 
merkum zimmetinin bi’t-tahvil gayrez teslimat maa güzeşte iki yük yedibin guruş 
alacağı olub muktedir bulundukları halde bu ana kadar tediyesinde imrar-ı vakit 
etmekde olduklarından meblağ-ı mezburun merkumdan veyahut kefilinden tahsili ve 
oraca tesviyesi mümkün olamadığı takdirde bunların Dersaadet’e ihzarı hususu 
mersum tarafından ba-arzuhal istida olunmuş ve taife-i sarrafanın tahvil-i mazbata 
alacaklarının güzeştesiyle tesviyesi lazimeden bulunmuş olmağla şer-i şerif ve meclis 
marifeti ile rüyet ve mezkur tahvil muayene olunarak tebeyyün eylediği ve güzeşte 
maddesi mukaveleye dahil bulunduğu halde meblağ-ı mezburun merkumdan 
veyahud kefilinden tahsili ve ödeyemediği surette merkumlar ihzar olunmak üzre 
keyfiyetinin işarı hususuna mübaderet eylemeniz sibakında şukka terkim kılındı. 
 

Fi 18 Ramazan (1)267  (18 Temmuz 1851) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.UM. 66-99 



 



Dazkırı’lı Mehmed’in Uşak kazası Kabaca köyü tımar hasılatından 
olan 15082 guruş alacağının tahsil edilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kütahya Kaymakamına 
 
Karahisar-ı Sahib sancağında kain Dazıkır kazası sakinlerinden Mehmed’in 

takdim eylediği arzuhalde Kütahya sancağında vaki Uşak kazasında Kabaca nam 
karye ve gayriden mutasarrıf olduğu tımarı hasılatından gayret-i teslimat Hayrebet 
oğlu Karabet zimmetinde mezkur 15082 guruş matlubu olduğundan güzeştesiyle 
beraber tahsili hususu istida olunmuş olmağla şer-i şerif ve meclis marifetiyle rüyet 
olunarak tebeyyün eylediği halde meblağ-ı mezburun tahsili hususuna mübaderet 
eylemeniz siyakında şukka. 
 

28 Safer (1)268  (22 Aralık 1851) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.DV, 49-12 



 



Padişah tarafından verilen ferman sahibi Avrupa tüccarlarından 
Hayrebetoğlu Karabet’in zahire ticaretinden dolayı Dazkırı ve çevre 
köyleri ahalisinden olan alacaklarının tahsili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fermanlu Avrupa tüccarından Hayrebet oğlu Karabet’in Kütahya sancağı 

dahilinde kain malumu’l-esami kazalarda alacaklarının tahsil ve hususat-ı sairesinin 
tesviyesi zımmında kendisini tevkil ederek beş sene-i kamil dört nefer uşak ve 
hayvan ile geşt ü güzar eyleyerek tesviye-i maslahata ibtidar eylediği ve mübayaa 
eylediği ecnas-ı zehair ve tahsilatı 34 yük 20000 şu kadar guruşun kaide-i ticaret üzre 
tarafına iadesinin ve bundan dolayı vukubulan mesarifatın tediyesinde muhalefet 
etmekde olduğundan bahisle icra-yı icabı hususu hayriye tüccarından Yusuf Agah 
efendi bendeleri tarafından ba-arzuhal istida olunmuş idüğü beyan-ı alisiyle bi’t-tahkik 
la-hak olacak hükmün icra ve keyfiyetinin beyan ve inbası fi 19 Safer 269 tarihiyle 
şeref vurud olan  emirname-i sami-i hazret-i sadaretpenahilerinde irade ve ferman 
buyurulmuş ve mersum Karabet Kütahya sancağı bedel-i aşarını 64 ve 65 senesi 
hazine-i celile-i maliyeden seneteyn üzre deruhte ederek Şeyhlü ve Baklan ve Dazkırı 
ve Homa ve Geyikler kazalarında olan hususat-ı vakıasını efendi-i merkum 
marifetiyle tesviye ettirmiş ve o aralık efendi-i merkumun iki üç uşağıyla üç dört 
hayvanı bulunduğu va hayli vakit mersumun tesviye-i  mashalat vakıasına çabaladığı 
meşhud acizanemiz olub fakat buraca muvacehe ve murafaaları sebkat 
etmediğinden efendi-i merkumun marifetiyle mersumun ne miktar alacağı tahsil ve 
tesviye olunduğu ve kaide-i ticaret üzre tarafına ne aid olacağı malum-ı abidanemiz 
olmadığından ve tarafeyn elyevm Dersaadet’de bulunduğundan icra-yı iktizası rey’i 
ve irade-i isabet ifade-i vekaletpenahilerine mütevakkıf olduğu beyanıyla mazbata-i 
acizanemiz takdimine ibtidar olunmuşdur ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-
emrindir.  

Fi 7 Ra. (1)269(19 Aralık 1852) 
(Mühürler) 
 
 
 
 
 
A.MKT.UM, 119-17 



 



Bab-ı Ali esvabcısı İsmail Ağa’nın, Dazkırı Kazasına bağlı Halaç 
köyünde bulunan Horzum aşireti reisi Osman Bey’den olan 
15000.guruş alacağının tahsili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atifetlü Efendim Hazretleri 
 
Mukaddem Bab-ı Ali esvabcısı olub vefat İsmail Ağa’nın Kütahya sancağında 

Bolatlı civarında Tuz karyesinde haymenişin olan Köseler Horzumu aşireti beyi 
Osman Bey zimmetinde ba-tahvil alacağı olan 15000 guruşun irsen kendilerine intikal 
eylediğinden tahsili müteveffa-yı mumaileyhanın zevcesi Fatmatü’z-zehra Hatun ile 
iki nefer kerimelerinin takdim eyledikleri arzuhalde istida olunmuş idiğünin beyan-ı 
alişanıyla meblağ-ı mezkurun tahsil ve tisyarı ve mir-i merkumun bir diyeceği olduğu 
halde keyfiyetinin iş’arı hususunu fi 13 R.1269 tarihiyle şeref vürud olan emirname-i 
sami-i hazret-i vekaletpenahide irada ve ferman buyurulmuş olduğundan ve liva-i 
mezbur dahilinde böyle aşired beyi olmadığından keyfiyet erbab vukufundan lede’l-
istifsar aşiret-i merkum Dazkırı kazası toprağında Halaç nam yaylada meskun olub 
kaza-i mezkur dahi Karahisar-ı Sahib sancağı dahilinde ve aşiret-i mezbure beyliği el-
yevm mir-i merkumun üzerinde olduğu tahkik ve istihbar kılınmış olmağla icra-yı 
iktizası mütevakkıf-ı rey ve irade-i aliyyeleri bulunduğu beyanıyla ariza-i çakeranem 
şerifine ibtidar olunmuşdur ol-babda emr ü irade hazret-i menlehü’l-emrindir. 
 
Kütahya Kaymakamı     fi 10 Ca. 1269 (19 Şubat 1853) 
Mehmed Tahir 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.UM, 126-49 



 



Rikab-ı hümayun kapıcıbaşılarından Mustafa Bey’in Dazkırı kazası 
sakinlerinden bazı kişilerden  9500 guruş olan alacağının tahsil 
edilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karahisar-ı Sahib Kaymakamına 
 
Rikab-ı hümayun-ı şahane kapucubaşılarından Mustafa Bey’in Karahisar-ı 

Sahib sancağına tabi Danişmendlü-yü kebir ve Dazkırı kazaları sakinlerinden Dadaç 
oğlu Ahmed ve Tavsız oğlu Hacı Osman ve Musa oğlu Molla Mehmed ve Boz Musa 
oğlu Ahmed ve Abdulgani ve Horzum oğlu Osman zimmetlerinde ba-tahsil alacağı 
olan 9500 guruşun edasında muhalefet olunduğundan başka beynlerinde cerayan 
eden ahz ve itaları muhasebesinin rüyet ve tesviyesinden dahi imtina eylediklerinden 
muhasebelerinin rüyetiyle beraber meblağ-ı mezkurun yerlerinden tahsili hususu mir-i 
mumaileyh tarafından istida olunmuş olmağla şer-i şerif ve meclis marifetiyle 
muhasebesinin ba-tevdi tebeyyün edecek alacağının icab edenlerden tamamen 
tahsili hususuna mübaderet eylemeniz siyakında şukka. 
 

Birkaç güne mukaddem buna dair bir müsvedde dahi görülmüş gibi hatır-ı 
acizaname gelir efendim.  

17 C (1)1269  (28 Mart 1853) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.DV, 71-34 



 



Dazkırı Kazasında bulunan Horzum aşiretinden öldürülen Kurtoğlu 
Ali’nin katili Durakoğlu Musa’nın kısası veya af olunur ise hapis 
cezasının icrası. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tezkire-i Samiye 
 
Karahisar-ı sahib sancağına tabi Dazkırı kazasında meskun Horzum aşiretinden 

olub cerihen vefat eden Kurtoğlu Ali’nin veresesiyle katili Durakoğlu Musa’nın icra 
olunan muhakemelerinde katil-i merkum maktul-ı merkumu cerh  ve idam eylediği 
sabit olmuş olmasıyla fetvahane kaydı mucebince verese-i merkume katil-i mezburu 
kısasdan afv etmedikleri halde kısas olunmak ve eğer vereseden biri afv eder veya 
sulh olur ise mesele ve yine munkalib olacağından ceza-i kanuninin icrası zımmında 
habs tarihi gösterilerek keyfiyet bi’l-zabt ve ilam bu tarafa işar kılınmak üzere lazım 
gelen ferman-ı alinin isdarı tezekkür olunduğuna dair meclis-i valadan terkim olunan 
mazbata melfufatıyla beraber manzur-ı ali buyurulmak üzere arz ve takdim kılınmış 
olmağla iktiza eden bir kıta ferman-ı alinin ısdarı hakkında ne vecihle emr ü ferman 
hazret-i padişahi müteallik buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyanıyla 
tezkire. 
 

0.0.1274  (1857) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.AMD, 84-24 



 



Horzum aşiretinden Kurtoğlu Ali’yi öldüren Durakoğlu Musa’nın 
tersane-i amirede kürek cezasına çarptırılması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Valisine Buyruldu-i ali, 
 
Karahisar-ı Sahib sancağında Dazkırı kazasında Horzum aşireti ahalisinden 

olub katlen vefat eden Kurtoğlu  Ali’nin katili Durakoğlu Musa’nın verese-i maktul afv 
etmedikleri halde  icra-yı kısasına dair tazdir ve tesyir olunan ferman-ı alinin 
vusuluyle icra-yı ahkamı esnada maktul-ı merkumun vereseleri olan babası ile 
validesi  yüz res ağnam üzerine sulh ve bedel-i sulh olan ağnam-ı mezkureyi meclisi 
sulhden kabz edib maktul-ı merkumun dem ve diyetine müteallika amme-i davadan 
katil-i merkum Musa’nın kabulünü havi zimmetini ibra ve iskat etmiş oldukları 
cevaben varid olan mazbata ve ilam-ı şer’i maillerinden anlaşılıb bu surette varisan-ı 
mezburan fimabad husus-ı mezkurda katil-i merkum Musa’dan kısas ve diyetten 
nesne davasına kadir olmayacakları canib-i fetvahaneden beyan kılınmış ve bu 
hususda suret-i şeriyesince hüküm götürür mahal kalmamasıyla katil-i merkumun ber 
mucib kanun-ı ceza  mecburiyeti tarihinden itibaren on sene müddetle tersane-i 
amirede  vaz’ı kürek olunmak ve hitam müddetind tahliye-i sebebiyle memleketi 
canibine tard ve def’ kılınmak üzre bu tarafa / celb olunmak meclis-i mezkurdan ba-
mazbata ifade olunmuş ve keyfiyet Hüdavendigar valisi devletlü paşa hazretlerine 
bildirimiş olmağla vurudunda merkum müddet-i mezkure ile vaz-ı kürek olunması / 
gönderilmesi hususunun savb-ı valalarına bildirilmesi meclis-i valadan ba-mazbata 
ifade olunmuş olmağla merkumun mahbusunu tarihi gösterilerek bu tarafa irsali lazım 
geleceği beyanıyla şukka. 
 

29 Şaban (1)275  (4 Nisan 1859) 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.MVL, 106-44 



 



Bulunduğu Dazkırı Kazasının havasıyla uyuşamayan kaza müdürü 
Ahmed Şakir Efendi’nin münasib bir kaza müdürlüğü ile becayiş 
yapması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karahisar-ı Sahib Kaymakamına 
 
Karahisar-ı Sahib sancağı dahilinde kain Dazkırı kazası müdürü bulunan Ahmed 

Şakir efendi ifa-yı hüsn-ü memuriyet etmekde ise de oranın havasıyla 
uyuşamadığından Şeyhlü ve Çal kazaları müdürlüklerinden biriyle icra-yı becayiş 
memuriyeti meclis-i vala evrak odası hülafasından mumaileyhin biraderi Naili efendi 
tarafından istida olunmuş ve siyak-ı istida muvafık emsal bulunmuş olduğundan 
mumaileyh fi’l-hakika oranın havasıyla uyuşamamış ise usulüne tevfikan mumaileyhin 
haline münasib bir  kaza müdürlüğüyle icra-yı becayiş hususunun tarafınıza 
bildirilmesi meclis-i valada tezekkür kılınmış olmağla iktizasının icra-yı hususuna 
mübaderet eylemeniz siyakında şukka. 
 

22 Ca.(1)276  (18 Aralık 1859) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.UM. 385-55 



 



Burdur sakinlerinden Yunus ve Ali Ağaların pederleri müteveffa 
Yunuszade Hüseyin Ağa’nın Dazkırı ahalisinden 43 kişi 
zimmetindeki alacaklarının tahsili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karahisar-ı Sahib Kaymakamına 
 
Burdur sakinlerinden Yunus ve Ali ağaların takdim eylediği arzuhalde pederleri 

müteveffa Yunuszade Hüseyin Ağa’nın Dazkırı kazası ahalisinden  malumu’l-esami 
43 nefer kesan zimmetinde cihet-i karz olarak ba-defter-i müfredat alacağı olan 8000 
guruş bi-haseb-i irs kendilerine intikal etmiş ve ashab-ı düyun tarafından dahi tediye 
olunduğundan tahsili hususu istida olunmuş ve ihkak-ı hak maddesi be-gayet matlub 
ve mültezim bulunmuş olmağla şer-i şerif ve meclis marifetiyle ile rüyet olunarak 
meblağ-ı mezburun tamamen tahsiliyle ihkak-ı hakka himmet eylemeniz siyakında 
şukka. 
 

24 C (1)276  (19 Ocak 1860) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.DV, 150-80 



 



Çivril kazası müdürü Mustafa Efendi’nin istifası ve yerine Dazkırı 
Kazası müdürü Ahmed Şakir Efendi’nin atanması ile ilgili 
mazbatanın merkez vilayete gönderilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karahisar-ı  Sahib Sancağına tabi Şeyhü kazası müdürü Mustafa efendinin 
vuku-ı istifasına mebni yerine bir sabık bin guruş maaş ile Dazkırı kazası müdürü  
Ahmed Şakir efendinin vekaleten müdür tayin kılındığı beyanıyla icra-yı asaleti liva-i 
mezbur meclisinin cevaben tevarüd eden mazbatasında istizan kılınmaktan naşi 
keyfiyet meclis-i valaya lede’l-havale müdür-i mumaileyhanın istifası vukuu cihetiyle 
yerine mumaileyh Ahmed Şakir efendinin tayin olunması muvafık-ı maslahat olub 
fakat müdürlük maddesi vülat-ı azam mutasarrıfin-i kirama muhavvel bulunmak 
hasebiyle bu makule müdür azl ve nasbına dair evliye meclisinden tanzim olunacak 
mazbataların merkez eyaletine gönderilmesi lazım geleceğine binaen bu maddenin 
ber-mucib-i usul ba-mazbata kürsi-i eyalete inhası hususunun tarafından bildirilmesi 
tezekkür kılınmış olmağla ol-vecihle icabının icrasına mübaderet eylemeniz siyakında 
şukka. 
 

9 Receb (1)276  (2 Şubat 1860) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.UM. 393-92 



 



Dazkırı Kazası müdürü Mustafa Ağa’nın, tayin edildiği yere giderken 
kaza meclisi tarafından hiçbir mal zimmeti ve ilişiğinin olmadığına 
dair verilen mazbata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dazkırı kazasından verilen mazbata sureti, 
 
Karahisar-ı Sahib Sancağı dahilinde vaki Dazkırı kazası müdürü Şükrü efendinin 

vuku-ı istifasına mebni yerine asaleti istizan olunmak üzere müdür vekili tayin 
olunmuşken kaza-i mezkure merkez eyaletten ba-emirname-i aliyye-i cenab-ı 
mutasarrıf müdür tayin buyurularak Hicabi efendi vürud eylemiş olmağla vekaletten 
infisali vaki olan Mustafa Ağa’nın kaza-i mezkur meclisinden götürmüş olduğu 
mazbatada muhasebesi rüyet olunarak kaza-i mezkuru müddet-i idaresinde 
emvalden zimmeti zuhur etmediği ifade ve beyan olunmuş ve mazbata-i mezkure 
müfadına nazaran mumaileyhin zimmeti olmadığı anlaşılmış olmağla işbu mazbata 
ba-terkim yedine ita kılınmıştır. 
 

Fi  5 Şevval (1)276  (27 Nisan 1860) 
(Dazkırı kaza meclisi azalarının isim ve mühürleri)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.UM. 407-20  



 



Kütahya’lı Kara Ağazade İbrahim Efendi’nin Dazkırı Kazası 
ahalisinden Hacı Osman Ağa’dan olan alacağının tahsil edilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karahisar Kaymakamına 
 
Kütahya’lı Kara Ağazade İbrahim efendinin takdim eylediği arzuhalde Karahisar 

sancağı dahilinde kain Dazkırı kazası sakinlerinden Hacı Osman Ağa zimmetinde  
ba-tahsil gayrez teslimat alacağı olan 3500 guruşun edasında muhalefet etmekde 
olduğundan bahisle meblağ-ı mezburun tahsili hususu istida olunmuş olmağla şer-i 
şerif ve meclis marifetiyle rü’yet olunarak tebeyyün eylediği halde meblağ-ı mezburun 
tahsili hususuna mübaderet eylemeniz siyakında şukka. 

Fi 10 Ra (1)278  (16 Eylül 1861) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.MKT.DV, 202-7 



 



Karahisar-ı Sahib sancağının Danişmend kazasına tabi Dazkırı, 
Horzum ve Geyikler(Dinar) nahiyelerinin birleştirilerek yeni bir kaza 
merkezinin kurulması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayetine tahrirat-ı aliye 
 
Karahisar-ı Sahib sancağında vaki Dazkırı ve Horzum ve Geyikler nahiyelerinin 

Danişmend kazasına merbuten idare olunmakta ise de nevahi-i mezkurenin cesameti 
ve kaza-i mezbure adem-i münasebeti cihetiyle mesarif-i vergiyi ahaliye ilaveten 
tesviye edilmek üzere bunların birleşdirilib bir kaza teşkili istida olunmuş olmağla bi’t-
tahkik icabının ve ol-babda vaki olacak rey ve mutalaa-i veziranelerinin işarına 
himem-i aliyyeleri derkar buyurulmak hususunda  emr-i irade hazret-i menlehü’l-
emrindir. 
 

5 Muharrem (1)287  (6 Nisan 1870) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 1310-96 



 



Dazkırı Nahiyesine bağlı altı adet köyde meydana gelen depremde 
zarar görenlere yardım edilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maliye Nezaret-i Celilesine 
 
Hüdavendigar vilayeti dahilinde kain Dazkırı nahiyesine merbut altı adet karyede 

geçende vukubulan hareket-i arzın tesiratından musab olanlara hazine-i celileden 
yüz lira itası  şerefvarid olan bir kıta buyruldu-yu samide emr-i işar olunmuş 
olduğundan bunun taht-ı hakikiyesi olan onbin guruşun 302 senesi zuhurat 
tertibinden olarak dahiliye tahsisatına mahsuben vilayet-i mezkurenin sene-i 
merkume emval-i umumiyesinden havale-i tesviye ve ifası için icab eden bir kıt’a 
havalenamesinin bi’t-tanzim tesyarı hususunun savb-ı ali-yi nezaretpenahilerine işarı 
muhasebeden ba-müzekkire ifade kılınmış olmağla ol-babda ifa-yı muktezasına 
himem-i aliyye-i nezaretpenahileri derkar buyurulmak babında. 
 

3 K.evvel 302 - 18 Ra. 304  (15 Aralık 1886) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 1385-17 



 



Dazkırı Nahiyesine bağlı altı adet köyde meydana gelen depremde  
43 hane ve 17 ahır tamamen yıkılmış, 45 hane, 17 ahır yıkılmak 
üzere ağır hasarlı, 2 cami, 1 okul, 38 hane ve 19 ahır orta hasarlı 
durumda, 2 ölü ve 15 yaralı olduğu ve depremzedelere bizzat 
padişah tarafından 100 lira para yardımı yapıldığı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Celilesine 
 
Vilayet-i celileri dahilinde kain Dazkırı nahiyesinin altı adet karyesinde geçende  

vukubulan hareket-i arzın tesiratından 43 hane  17 ahur kamilen münhedim ve 45 
hane 17 ahur mail-i inhidam olduğu gibi 2 cami ve 1 mekteb ve 38 hane ve 19 ahur 
sakatlanmış ve 2 vefayat ve 15 mecruh vukubulub afetzedegan çadırlara 
yerleştirilerek mecruhinin tedavisine ve bir yandan iane cemine başlanmış 
olduğundan bahisle bunların dahi emsalinin mazhar oldukları atifet-i seniyyeden 
hisseyab edilmekde hususu makam-ı vilayet-i celile-i asafanelerinden ba-telgraf 
vukubulan işar üzerine taraf-ı sami-i sadaretpenahiden lede’l-arz bunlara taraf-ı eşref-
i hazret-i padişahiden 100 lira ihsan buyurulduğu gibi hazine-i celile-i maliyeden dahi 
100 lira itası hususuna irade-i merahim ade-i cenab-ı mülukane şeref müteallik 
buyurulmuş ve keyfiyet mabeyn-i hümayunca hazine-i hassa-i şahane nezaret-i 
celilesine tebliğ buyurulmuş olduğu tasdir buyurulan buyruldu-ı samiden anlaşılmış ve 
maliye hazine-i celilesinden verilecek 100 liranın 302 senesi dahiliye tahsisatına 
mahsuben vilayet emvalinden tesviye ve ifası zımmında tanzim olunan havalename 
muhasebe-i dahiliyece kayd ettirildikden sonra defterdarlığa yazılan tahrirat ile 
beraber leffen savb-ı ali-yi vilayetpenahilerine irsal kılınmış olmağla bunun bir gune 
su-i istimalata uğradılmayarak musabına itasıyla saye-i merhametvaye-i hazret-i 
padişahide tamir-i halleri ve usul-ı vecihle cedvel-i mesarifata idhal ve meclis-i idare-i 
vilayetden musaddık olmak üzere tevziat defterinin dahi şimdiden irsali hususuna 
himem-i aliyye-i devariden masruf buyurulmak babında. 
 

22 kasım (1)302 - 10 Ca (1)304  (3 Şubat 1887) 
 
 
 
 
 
DH.MKT.1397-66 



 



Dinar nahiye müdürü İsmail Hakkı Efendi ile Dazkırı Zabıta müdürü 
Galib Bey’in yönetim zafiyetleri ve ehliyetsizlikleri sebebiyle 
azlolunub yerlerine başkalarının tayin olunduğu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Celilesine  
 
Geyikler nahiyesi müdürü İsmail  Hakkı efendi ile Dazkırı zabıta müdürü Galib  

beyin adem-i iktidar ve ehliyetlerinden naşi  bi’l-azl bunlardan Geyikler nahiyesi 
müdürlüğüne müdür-i mülazimlerinden Borlu müdür-i sabık Şakir ve Dazkırı zabıta 
müdürlüğüne dahi mülga Söğüt müdür-i sabık Celaleddin efendilerin tayin 
kılındığından bahisle ifa-yı muktezası hakkında meclis idare-i vilayetten mebus 
mazbata intihab-ı memurin komisyonuna  lede’l-havale mumaileyhadan Celaleddin 
efendinin müntehab müdürlerden olmadığı cihetle tasdik-i memuriyeti talimat-ı 
mahsusası ahkamına mugayir olduğundan ber-mucib inha Şakir efendinin Geyikler 
nahiyesi müdürlüğüne tasdik-i memuriyetiyle mezkur Dazkırı zabıta memurluğuna 
dahi şehadetnameli müdür-i sabık Mustafa Asım efendinin tayini tezekkür olunduğu 
ba-mazbata derkar olunan Geyikler nahiyesi müdürlüğünün şehri 560 ve Dazkırı 
zabıta müdürlüğünün dahi 400 guruş maaş-ı mahsusu olub mumaileyhaya işe 
mübaşeretleri tarihlerinden itibaren verilmek üzre kayıdları tesviye olunduğundan 
oraca dahi ol-vecihle ifa-yı muktezasıyla tarih-i mübaşeretlerinin inba ve kararname 
ahkamına tevfikan ilk alacakları maaşları nısfının tekaüd sandığına isra ve 
mumaileyh Mustafa Asım efendinin harcırahı olan 295 guruşun emval-ı mahalliyeden 
tesviye ve ifasıyla cedvel-i masarifata idhal ve imla ve zikr olunan Dazıkırı zabıta 
memurluğunda 96 senesinden şimdiye değin ne emre müsteniden kimler istihdam 
edilmiş ise esami ve tarih-i tayinileriyle mübaşeret tarihlerinin ba-pusula izbarı 
hususlarının savb-ı ali-i vilayetpenahilerine izbarı ba-derkenar muhasebeden ifade 
kılınmış olmağla ol-vecihle icabına himem-i aliyye-i derkarileri masruf buyurulmak 
babında. 

11 Ağustos 1303  (23 Ağustos 1887) 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT, 1441-39 



 



Dazkırı Nahiyesine bağlı Aşağı Apa ve Sarıkavak köyleri ahalisinin 
tasarruflarında bulunan Başparmak  Yaylasına Ödemiş kazasından 
iskan edilen Hazergrad muhacirleri tarafından yapılan tecavüzün 
engellenmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Celilesine 
 
Karahisar-ı Sahib Sancağı dahilinde Dazkırı nahiyesine mülhak Aşağı Apa ve 

Sarıkavak nam karyeler ahalisinin mutasarrıf oldukları Beşparmak nam yaylaya zaten 
Aydın vilayeti dahilinde Ödemiş kazasında iskan olunmuş olan Hazergrad 
muhacirlerinden bir takım kimselerin ebniye inşasına kıyam eyledikleri ve bundan 
dolayı ahali-i merkumenin hayvanatının idaresi düçar-ı müşkilat olacağı beyanıyla 
istida-yı muadeleti havi silahşoran hazret-i padişahiden İsmail Ağa tarafından verilen 
arzuhal üzerine keyfiyet 22 Temmuz 303 tarihinde ba-tahrirat vilayet-i celile-i 
asafanelerine işar kılınmışdı henüz icabı icra olunmadığından bahisle tekid-i keyfiyeti 
ve ol-babda bazı ifadeyi havi ağa-yı mumaileyh tarafından bu kere dahi verilen 
arzuhal leffen savb-ı ali-i vilayetpenahilerine irsal kılınmış ve böyle ahali-i kadimeye 
aid olan yerlere muhacirinin men’-i tecavüzleri lazimeden bulunmuş olmağla mealine 
nazaran ve işar-ı sabıka tevfikan iktiza-ı hallin serian ifa ve neticesinin inbasına 
himem-i aliye-i asafaneleri derkar mucebince babında. 
 

21 Mart (1)304 - 21 Receb 1305  ( 2 Nisan 1888) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 1498-85 



 



Dazkırı nahiyesi müdürü Mustafa Asım efendi’nin Rumeli-i Şarki ile 
ilişkilerini kesmek üzere iki ay müddetle izin verilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Celilesine  
 
Rumeli-i Şarkice olan ilişkilerinin kat’ı zımmında biraderi Dazkırı nahiyesi 

müdürü Mustafa Asım efendinin iki ay müddetle Dersaadet’e azimetine ruhsat itası 
Ömer imzasıyla verilib leffen savb-ı ali-i daverilerine irsal kılınan arzuhalde istida 
kılınmış olmağla suret-i istidaya nazaran  evvel emirde müdür-i mumaileyhin 
infikakında mahzur olub olmayacağı hakkındaki muamele-i aliyye-i daverilerinin 
inbasına himmet buyurulması babında. 
 

3 K.evvel (1)305 - 23 R. (1)307  (15 Aralık 1889) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT, 1682-101 



 



Dazkırı, Çivril ve Dinar nahiyelerinde sıtma hastalığının ortaya 
çıkmasından dolayı taleb edilen doktorun gelmediği ve hastalığın 
yayılmakta olduğundan acilen bir seyyar doktorun gönderilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tıbbiye Nezaret-i Celilesine 
 
Sandıklı kazasına tabi Şeyhlü ve Geyikler ve Dazkırı nahiyeleri için münasib 

miktar maaşla bir seyyar tabib tayin ve izamı evvel ve ahir nezaret-i behiyyelerine işar 
olunduğu halde henüz gönderilmediğinden ve halbuki oralarda sıtma hastalığı zuhur 
ederek elyevm devam etmekde olduğundan bahisle mezkur tabibin sürat-i izamı 
hüzumuna dair Hüdavendigar vilayet-i celilesinden keşide olunan telgrafname leffen 
esare kılınmış olmağla dermeyan olunduğuna nazaran iktizasının sürat-ı ifa ve 
keyfiyetinin inbasına himmet buyurulması babında. 
 

16 Safer (1)308  (1 Ekim 1890) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH. MKT. 1766-29 



 



Sandıklı kazasına bağlı Şeyhlü(Çivril) , Geyikler(Dinar) ve Dazkırı 
nahiyelerine muktedir seyyar bir doktorun tayin edilmesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tıbbiye Nezaret-i Behiyyesine 
 
Sandıklı kazasına tabi Şeyhlü ve Geyikler ve Dazkırı nevahisi için bir seyyar 

tabibin tayin ve izamı evvel ve ahir nezaret-i behiyyelerine bildirildiği halde icab-ı icra 
olunmadığına dair Hüdavendigar vilayet-i celilesinden keşide olunan telgrafname 18 
Eylül 306 tarihli tezkire ile irsal olunmuşdu henüz gönderilmediğine ve kullarının 
Mersin’e sirayetinden naşi Hüdavendigar’da nevahi-i mezkureye intikal edebilmesi 
havfına mebni oraca muktedir bir tabibin sürat-ı tayin ve izamı mahalline bildirildiğine 
dair vilayet-i müşarü’n-ileyhden bu kere çekilen telgrafname dahi leffen irsal 
kılınmağın suret-i hale nazaran iktizasının ifa ve inbasına himmet buyurulması 
babında. 
 

13 T. Sani (1)306 - 12 R. (1)308 (26 Kasım 1890) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 1784-94 



 



Dazkırı Nahiyesinin Başçeşme mevkiinde, Trablusgarb’da (Libya) 
askerlik yaparken izine gelen Hüseyin’in karıştığı cinayet ve 
hakkında yapılan ihbarlar. 
 
 
 
 
 
 
 
Nezaret-i Zaptiye 
Mektubi Kalemi 
Adet 
 
 

Hüdavendigar vilayeti dahilinde kain Sandıklı kazasının Dazkırı nahiyesinde 
Denizli sancağı ile hem hudud bulunan Başçeşme’de zaptiye yüzbaşısı Süleyman 
Ağa’nın vuku-ı vefatına mebni Trablusgarb’da hidmet-i askeriyesini ifa etmekte olan 
oğlu Hüseyin’in üç ay müddetle mezunen gelib müddet-i mezuniyetini ettirdiği halde 
bir takım mechulü’l-ahval eşhası toplayıb ötede beride müsellehan geşt ü güzar ile 
kariben bir cinayet-i uzmaya ika’ıyla firar etmesi melhuz idiğüne ve bağteten hanesi 
basılır ise tahte’l-arz bir takım esliha ve cebhanenin elde edileceğine dair Ali ve 
Mehmed imzalarıyla Sandıklı’dan Denizli mutasarrıflığına gönderilib oradan da 
mahramane olarak ba-tahrirat irsal kılınan ihbarname suretinin gönderildiği ve 
keyfiyetinin vilayet-i müşarü’n-ileyhaya  da yazıldığı beyanıyla iktiza-i halin ifa ve 
hasbe’l-civariye Denizli sancağınca bir şey yapılmak lazım gelir ise malumat itası 
Aydın vilayet-i celilesinden suret-i mahramanede işar olunmuş ve suret-i hal ba-
tezkere-i ba-tezkere-i mahsusa ve Dahiliye Nezaret-i Celilesine bildirilmiş olduğu 
bera-yı malumat maruzdur ol-babda emr ü ferman hazret-i menlehü’l-emrindir. 
 
Zaptiye Nazırı     fi 8 Eylül (1)308  (20 Eylül 1892) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.PRK.ZB. 10-59 



 



Dazkırı Nahiyesi ile Hasandede  muhacir köyünde ortaya çıkan 
humma hastalığından onbeş kişinin öldüğü ve bu hastalığa karşı 
gerekli tedbirlerin alınması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
 
Karahisar sancağına tabi Dazkırı nahiyesinde hastalık zuhuru istihbar kılınarak 

izam kılınan beledi tabibi marifetiyle icra ettirilen muayene ve tahkikat neticesinde 
bazı kurra ahalisinde humma-i naibe olub ancak Hasandede nam muhacir karyesinde 
bir mahdan beri hükm ü ferma olan humma-yı tifoidi onbeş kadar vefayat 
vukubulduğu ve emr-i ihsan mezkurenin men-i sirayeti için miktarı kafi mualece ile bir 
tabibin sürat-i izamı ve kurra ahalisinin muhafaza-i sıhatleri esbab ve vesailinin 
istihsal ve istikmali ve neticesinin inbası keyfiyetin Sandıklı kaymakamlığına tebliğ 
kılındığı telgrafname üzerine maruzdur. 
 
Vali-i Hüdavendigar     14 Eylül (1)309  (26 Eylül 1893) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 143-15 



 



Dazkırı nahiyesine bağlı Bozangirliler(Bozan) köyüne bir takım 
muhacir gelerek köylüye ait mera ve tarlaları zorla zapt ettikleri ve 
bu tarlaları ekip diktiklerinden dolayı halkın şikayetleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Celilesine 
 
Sakin oldukları Sandıklı kazasına tabi Dazkırı nahiyesinin Bozangirliler 

karyesine bir takım muhacir gelerek mera ve tarlalarını zer’ ve zabt ve ahali-i 
karyeden bazılarını dahi darb ve cerh eylediklerinden ve bu hal-i sefalet ve perişan 
hallerini mucib olacağından bahisle rica-yı icra-yı muadeleti ve bazı ifadata havi 
karye-i mezkure ahalisinden Osman ve Ali mühürleriyle huzur-ı ali-i sadaretpenahiye 
bi’t-takdim havale buyurulan arzuhal merbutuyla beraber cevab-ı ali-yi asafanelerine 
irsal kılınmış olmağla süaline ve vilayet-i Celilelerince olan malumata nazaran iktiza-ı 
hal ve muadeletin ifa-yı keyfiyet inbasına himem-i aliye-i daverileri derkar buyurulmak 
babında. 
 

22 Şubat (1)309 - 28 Şaban (1)311  (6 Mart 1894) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 213-30 



 



Dazkırı nahiyesine bağlı iken daha sonra Geyikler(Dinar) nahiyesine 
bağlanan bazı köylerin, çok sıkıntı çektiklerinden tekrar Dazkırı 
nahiyesine bağlanmaları isteği ve gerekenin yapılması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Celilesine 
 
Sandıklı kazasında Dazkırı nahiyesine mülhak bulunan karyelerinin bu kere 

Geyikler nahiyesine ilhak eylediğine ve bu suret ahali hakkında ne türlü suubet ve 
müşkilatı müstelzim bulunduğundan bahisle karyelerinin kemafı’s-sabık Dazkırı 
nahiyesinde ibkası istidasına ve bazı ifadeye dair Mehmed Emin mührüyle huzur-ı ali 
sadaretpenahiye ve nezaret-i acizeye verilen iki kıta arzuhalden nezarete olanı leffen 
tisyar kılınmağla mealine ve bu babdaki malumat-ı mahalliyeye nazaran 
muktezasının ifası babında. 

Fi 16 Nisan (1)310 - 22 Şevval (1)311 (29 Nisan 1894) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH. MKT: 230-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Dazkırı Nahiyesine bağlı bazı köylerin kaza ve nahiye merkezine 
uzak olmalarından dolayı Karaağaç ve Çal kazalarından birine veya 
Denizli Sancağı’na bağlanmaları talebi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Celilesine 
 
Sandıklı kazasının Dazkırı nahiyesine tabi muharrerü’l-esami kuranın nahiye ve 

kaza merkezlerine ba’diyeti cihetiyle ahalinin hükümete müracaat vakıalarında 
müşkilat çıkmakda olduklarından bahisle kurra-ı mezkurenin Aydın vilayetinde vaki 
Karaağaç ve Çal kazalarından  birine veyahud Denizli sancağına rabtı istidasına dair 
mahalli eimme ve muhtaranıyla ahalisi canibinden gönderilen mahzar yine iade 
olunmak üzere merbutuyla beraber tesyar kılınmağla suret-i istidaya nazaran vaki 
olacak mutalaa-i aliye-i daverilerine beyan ve izbar buyurulması babında. 

11 Receb (1)313 - 21 agustos 311 (27 Aralık 1895) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 422-18 



 



Sandıklı kazasının Dazkırı nahiyesine bağlı yirmi köyde yaşayan 
çiftçilerin son derece sıkıntıda bulunduklarından bahisle İstanbul’a 
yazdıkları  dilekçeye karşılık çiftçilere karşılıksız olarak yemeklik ve 
tohumluk zahire ihtiyaçlarının karşılandığı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nafia ve Ticaret Nezaret-i Celilesine 
 
Sandıklı kazasının Dazkırı nahiyesine muzaf yirmi karye zürranın son derecede 

müzayakada bulunduklarından bahisle itası istida olunması üzerine sebk eden 
istilama cevaben Hüdavendigar vilayeti vekaleti aliyyesinden alınan 26 Teşrin-i evvel 
314 tarihli telgrafnamenin işbu karyeler muhtacin ahalisinin tahvin-i ihtiyaçları 
hakkında Sandıklı’ya Karahisar’dan 50.000 guruş gönderildği gibi Dersaadet’ten dahi 
200.000 guruş derdest irsal olunduğu ol-babda vaki olan müracaat üzerine cevaben 
işar buyrulmuş ise de meblağ-ı mezbur ile zehair-i mezkure zürranın tahvin-i 
ihtiyacatı mümkün olamayacağı işar-ı mahalliden anlaşıldığı cihetle kaza-i mezbur 
Ziraat Bankasına ikraz olunacak meblağın 750.000 guruşa iblağı lüzumu beyan ve 
keyfiyet savb-ı sami-i daverilerine de izbar olunduğu dermeyan kılınmıştır suret-i 
işara nazaran iktizasının serian ifa ve inbasına himem-i aliye-i asafaneleri derkar 
buyrulmak babında. 

Fi 28 Receb (1)316 (13 Aralık 1898) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 2147-43 



 



1899 yılındaki Dazkırı ve köylerinin hane ve nüfus miktarını 
gösteren Hüdavendigar Salnamesi. 
 
 
 
 
 
 

Dazkırı nahiyesi dahi Sandıklı kazası tevabiinden olub 14357 nüfus havi ve 44 
karye ve 2716 hane ile 50 cami ve mescid, 7 medrese, 1 hükümet konağı ve 920’si 
zükur ve 270’i inas olmak üzere ceman 1195 şakirdi bulunan 37 mektebi şamildir. 

Merkezi Sandıklı kazasına onbeş saat mesafede ve demiryolu güzergahında 
karib bir mahalde kain Bolaldı karyesidir ki 171 hanesi ve 829 nüfusu vardır. Nahiye 
ahalisi kamilen rençberlikle meşgul olub başlıca mahsulatı hınta, şair, alaf, burçak, 
kuşyemi ve afyondan ibarettir. 

Bazı kurada yünden mamul halı, kilim, seccade, heybe vesair gibi eşya imal 
edilmekte ve cüziyyeti hesabıyla dahilen sarf olunmaktadır. 
Nahiyeyi teşkil eden köyler şöyledir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Köy isimleri Hane Nüfus 

Yukarı Apa 104 482 

Aşağı Apa 97 474 

Yüreğir 111 521 

Sarıkavak 32 326 

Çardak 94 458 

Tutluca 79 558 

Avdan 36 217 

Başçeşme 18 70 

Mizan 29 173 

Gemiş 81 436 

Başmakçı aşağı mahalle 215 1185 

Başmakçı Mihail mahalle 63 272 

Başmakçı Bala mahalle 187 982 

Akkoyunlu 27 133 

Bademli 77 225 

Karahacılı 26 128 

Baraklı 61 364 

Evciler 160 1020 

Kızılviran 73 441 

Çiftlik 56 339 

Mahmudiye 68 222 

Hamidiye 48 222 

Sultaniye 24 120 

Osmaniye 43 160 

Sofular 20 89 

İdris 43 183 

Yenice 10 40 

Köprübaşında İmdadiye 34 183 

Bozan mahalde Gaziler 60 282 

Akarca’da İcadiye 28 138 

Horzum Hacı Kerim 
mahallesi 

52 254 

Horzum Beşler mahallesi 74 335 



Alaardıç’da Çıraklı 36 167 

Alaardıç’da Kırlılar 50 254 

Madenli Viran’da Ahmedlü 83 495 

Bülüçalanı 15 51 

Akçaviran maa Karaağaç 21 136 

Körkuyu maa Akçaviran 35 225 

Körkuyu maa Hırka  22 114 

Körkuyu maa Otlu 21 127 

Körkuyu maa Kırklar 71 511 

Yabancı Müslim 1 2 

Yabancı Rum 5 10 

 
Bunlardan Gemiş, Başmakçı, Sarıkavak, Çardak, Yüreğil köyleri arasında ve 

beş saat tul ve iki saat arzında cesim bir göl mevcud olub külliyetli tuz çıkarılmaktadır. 
Nahiye dahilinde Aydın demiryolu hattının Avcılar, Apa, Hamidiye, Çardak 

istasyonları vardır. 
 
 
 
 

Hüdavendigar Salnamesi, 1316 



 



Memleketlerinde iken vefat eden Dazkırı nahiyeli seyyar topçu alayı 
neferlerinden Halil bin Veli ile Mehmed binHalil’in yanlış kaydedilen 
vefat tarihlerinin düzeltilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Aliyyesine 
 
Seyyar topçu alayının ikinci taburu efradından olub bera-yı tebdil-i heva 

memleketlerinde iken vefat eden  Sandıklı kazasının Dazkırı nahiyesinden Halil bin 
Veli ile Mehmed bin Halil’in tarih-i vefatlarının mahal-i sicil-i nüfusca yanlış zabt ve 
kayd edilmiş olduğuna dair ikinci ordu-yu hümayun müşiriyet-i celilesinden gönderilen 
muameleli evrak sicil-i nüfus idare-i umumiyesi ifadesiyle leffen savb-ı alilerinden 
tesyir edilen iktizasının ifa ve inbasına himem-i aliyyeleri masruf buyurulmak babında. 
 
 

26 Mart (1)316 - 8 zilhicce (1)317  (8 Nisan 1900) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT, 2330-70 



 



Polatlı(Dazkırı) nahiyesinden Tatzade Hacı Mehmed Ali  Ağa’nın 
muhtaç ahaliye yardım için verilecek zahire ihalesinde hile yaptığı, 
aşar vergisi ihalesine fesad karıştırdığı ve Kızılören’li eşkıya 
Türkmen oğlu Mustafa’yı koruduğu  hakkındaki şikayetler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüdavendigar Vilayet-i Celilesine  
 
Sandıklı kazasında muhtacin-i ahaliye  iane-i zahire tevzi  olunduğu sırada 

kaza-i mezburun Polatlı nahiyesi meclis idaresi azasından Tatzade Hacı Mehmed Ali 
Ağa numune olarak gösterdiği  a’la zahire yerine çiftliğinden getirttiği çürük zahireyi 
sürerek hükümete numune üzerinden parasını ahz ve müzayedeye konulan sene-i 
haliye kurra aşarına pay sürmek taleb ver iken ondan tahdid eyleyerek dun fiyatla 
kendi adamlarına ihale ettiğine ve ihaleye fazla suretle akça ikraz edib ahardan para 
istikraz eden isteyenleri darb ve tehdid etmekde olduğuna  ve izale-i bikr 
maddesinden dolayı Denizli ceza mahkemesince üç sene habse mahkum olub azl 
olmakda bulunan Kızılören karyesi ahalisine ve eşkıya-ı mahtureden Türkmen oğlu 
Mustafa’yı ketm ve himaye eylediğine ve karye-i mezkureli Narin oğlu Hacı Ömer’i 
katl eden merkum Hacı Ali ağanın mahdumlarıyla muharrerü’l-esami adamları 
hakkında kaza-i mezbur tarafına muamele-i kanuniye ifa olunmayıb kefaletle rabt ile 
salıverildiğine  dair karye-i mezkure imamı Mustafa mührüyle huzur-ı ali-i 
sadaretpenahiye ba-takdim tevdi buyurulan ve ayrıca nezarete gönderilen 
müddehidü’l meal arzuhalden birer lefin irsal kılınmasına ve münderecatı celb nazar-ı 
dikkat bulmasına binaen tahkikat-ı  lazime icrasıyla muktezasının ifasına himem-i 
aliyyeleri masruf buyurulmak babında.  
 

13 K.evvel 1316 - 4 Ramazan 1318  (26 Aralık 1900) 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT, 2442-104 



 



Polatlı (Dazkırı) Nahiyesi’nin, bağlı olduğu Sandıklı Kazasına çok 
uzak olması ve ahalinin yollarda eziyet çektiklerinden dolayı Denizli 
Sancağı’na bağlanmaları talebi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aydın Vilayeti 
Mektubi Kalemi  
Adet  235 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

 
        Devletlü  Efendim  Hazretleri 

Nahiyelerinin merbut bulunduğu Sandıklı kazası merkezine pek uzak olması 
hasebiyle ahali-i mahalliye umur-ı hususatını tesviye için her zaman merkeze 
gidememekte ve lüzum-ı hakikiye mebni gitmeye mecbur olanlar da pek ziyade 
müşkilat çekmekte olduklarından ve ifadat-ı saireden bahisle nahiyenin kaza-i 
mezkurdan fek-i irtibatıyla Denizli Sancağına ilhakı istidasına dair Polatlı nahiyesi 
imam ve muhtaranı tarafından gönderilen arzuhal leffen irsal olunmağla ol-babda emr 
ü ferman hazret-i menlehü’l-emrindir. 
 
Vali-i Vilayet-i Aydın fi 25 C.Evvel (1)319 - 27 Ağustos (1)317  (9 Eylül 1901) 
    (Mühür) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.TMIK.S. 35-31 



 



Karahisar-ı Sahib yangınında zarar gören muhtaçlara yardım olarak 
50 lira veren Dazkırı Nahiyesi eşrafından Tatzade Hacı Mehmed Ali 
Ağa’nın Mecidi Nişanı ile taltif edildiği. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huzur-ı Ali-i Hazret-i  Sadaretpenahiye 
 
Karahisar-ı Sahib harikzedegan-ı muhtacini için 50 lira iane itasıyla ibraz-ı 

hamiyyed eyleyen Dazkır nahiyesi eşrafından Tatzade Hacı Mehmed Ali Ağa’nın 
dördüncü rütbeden Mecidi Nişan-ı zişanı ve beledi tabibi İsak Efendi’nin Rabia rütbesi 
ve tulumba ser çavuşu Süleyman Ağa’nın madalya ile tesrirleri hakkında 
Hüdavendigar vilayeti aliyyesinden gelen 27 Teşrin-i evvel 319 tarihli ve 332 numrolu 
tahrirat leffen takdim kılındı icra-yı icabı rey-i ali-i vekaletpenahilerine menutdur ol-
babda. 
 

9 Ramazan (1)321 - 16 Teşrin-i sani (1)319  (28 Kasım 1903) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MKT. 798-46 



 



Sandıklı’ya bağlı Dinar, Dazkırı ve Şeyhlü(Çivril) nahiyelerinin 
birleştirilerek Dinar merkezinde bir kaymakamlık kurulması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huzur-ı Ali Hazret-i Sadaretpenahiye 
 
5 mayıs (1)323 tarihli tezkire-i aciziye zeyldir. Sandıklı Kazası mülhakatından 

Dinar ve Şeyhlü ve Dazkırı nahiyelerinin tevhid-i idareleriyle Dinar merkezinde bir 
kaymakamlık teşkili muamelesinin lüzumu beyanına dair Hüdavendigar vilayeti 
aliyyesinden bu kere alınan tahrirat tesri-i muamelat komisyonu ifadesiyle leffen 
takdim  kılınmağla mealine ve işar-ı sabık aciziye nazaran iktizasının ifa ve emr ve 
inba buyrulması menut rey-i sami sadaret penahileridir ol-babda. 

Fi 12 Muharrem (1)326  (15 Şubat 1908) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.TMIK.S 68–22 



 



Sandıklı kazasına bağlı Dazkırı ve Geyikler(Dinar) nahiyelerinin 
birleştirilerek Geyikler adıyla yeni bir kaza kurulması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB-I ALİ 

DAİRE-İ SADARET 
AMEDİ DEVAİR-İ HÜMAYUN 
288 
 
 
 

Devletlü                  Efendim                Hazretleri 
 
Dahiliye Nezaret-i Celilesinden bi’l-vurud Şura-yı devlete havale olunan 

tezkireler ile ol-babda mülkiye dairesinden verilen zabıtname üzerine maliye 
dairesinden tanzim ve leffen arz ve takdim kılınan mazbatada Karahisar-ı Sahib 
Sancağı’nın Sandıklı Kazası mülhakatından Dazkırı ve Geyikler (Dinar) nahiyelerinin 
tevhidiyle Geyikler namıyla bir kaza teşkili cihet-i mülkiye ve askeriyece calibi fevaid 
fevaid...olmasına ve kaza-i mezkurun teşkili cihetiyle ilavesi icab eden muhassesata 
dahi bakayanın tedricen ve tamamen istihsali ve varidatının tezayidi hesabıyla 
karşılık tedarik edilmek tabii bulunmasına mebni ol-vecihle ifa-yı muktezasının 
nezaret-i müşarünileyhaya havalesi lüzumu gösterilmiş olmağla ol-babda her ne 
vecihle irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi şerefsüdur buyurulur ise mantuk-ı 
münifi infaz edileceği beyanıyla tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 

 
Fi 22 Muharrem 326 / 12 Şubat 323 (25 Şubat 1908)    Sadrazam 

(imza) 
 
 
Maruz-ı Çakeri kemineleridir ki; 

Reside-i dest-i tazim olub melfuflarıyla manzur-ı ali buyurulan işbu tezkire-i 
sadaret penahileri üzerine mucibince irade-i seniyye-i cenab-ı hilafetpenahi 
şerefsüdur buyurulmuş  olmağla ol-babda emr-i ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. 
Fi 28 Muharrem 326   /  18 Şubat 323  
 
 
 
 
 
i.DH:1326.M./30 



 



Dazkırı ve Çivril nahiyelerindeki tren istasyonlarında diploması 
olmayan kişilerin doktorluk yaptığına dair yapılan şikayet üzerine 
yapılan tahkikat neticesinde diploma sahibi doktorların tayin 
edildiği. 
 
 
 
 
 
Ticaret ve Nafia Nezareti 
Demiryolları İdaresi 
Adet 11 
 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
 
Devletlü Efendim Hazretleri 
 
Sandıklı kazasının Dazkırı ve Çivril nahiyelerinde ve şimendüfer istasyonlarında 

Yanko ve Karpozar nam şahıslar Aydın demiryolu kumpanyası tarafından tabib 
sıfatıyla istihdam olunduğu gibi Dinar’dan Eğridir’e temdid olunacak şimendüfer 
hattında müstahdem amele için tabib ve eczacı namıyla da şehadetnamesiz bir takım 
eşhas gönderilerek icra-yı tebabet ettirilmekde olduğundan bahisle iktizasının ifası 
hakkında Hüdavendigar vilayetinden mebus tahriratın leffiyle varid olan 5 Nisan 324 
tarihli ve 23 numaralı tezkire-i aliye-i asafaneleri demiryollar idaresine lede’l-havale 
kumpanya tarafından İzmir’de  istihdam olunan tabib doktor Şaso olub bunun 
şehadetnamesi olduğu ve Dinar’dan Eğridir’e temdid olunacak kısımda işleyen 
amelenin tedavisi için mukeddema kumpanyaca Atina mekteb-i tıbbiyesinden mezun 
doktor Rakos gönderilmiş ise de memalik-i ecnebiyede tahsil eden etibbanın usulen 
mekteb-i tıbbiye-i şahanede  şehadetnameleri kayd ettirilmedikçe  memalik-i 
osmaniyede icra-yı tebabet edemeyecekleri vilayet-i müşarü’n-ileyh sıhhiye 
müfettişliği tarafından beyan ve mumaileyhin haiz olduğu şehadetnameyi bir aya 
kadar kaydettirmesi lüzumu dermeyan olmasına mebni müddet-i mezkurenin 
inkizasından evvel yerine Dersaadet mekteb-i tıbbiye-i şahanesinden ikiyüz onyedi 
numaralı şehadetnameyi haiz teba-i devlet-i aliyyeden doktor Baroçi efendi tayin 
kılınmış olduğu ve bunlardan başka kumpanyanın tabibi olmadığı komiserlik 
marifetiyle icra ettirilen tahkikat neticesinde tebyin etmiş olduğunun cevaben savb-ı 
ali-i daverilerine işarı ifade ve mürsel tahrirat leffen su-i sami-i nezaretpenahilerine  
iade kılınmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i menlehü’l-emrindir. 
 
Ticaret ve Nafia Nazırı  9 C. Evvel (1)326-27 Mayıs (1)324  (8 Haziran 1908) 
 (imza) 
 
 
DH.MKT. 1248-70 



 



Dazkırı Nahiyesinin Çardak köyünde Rıza Bey’in evini basan asker 
kaçağı Halil ve kardeşinin yakalanması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine  
 
Dazkırı nahiyesinin Çardaklı karyesi ahalisinden Rıza Bey’in hanesini basarak 

bazı eşya gasb ve mumaileyhin kayını Derviş efendiyi tehlikeli surette cerh ile firar 
eden asker firarisi Halil ve biraderinin derdesti için müteaddid müfrezeler tayin ve 
izam olunduğu Karahisar mutasarrıflığı vekaletinden bildirilmesi üzerine eşirra-yı 
merkumenin behemehal elde edilmesi cevaben yazıldığı maruzdur. 
 
Vali  
Azmi        fi 23 Eylül (1)325  (6 Ekim 1909) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.MUİ. 21-1-46 



 



Dazkırı nahiyesine bağlı Mehri ve Hasandede köyleri ahalisinin köy 
civarındaki Beşparmak ve Maymun dağlarından çam ihracı için 
ruhsatname talebleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
 
Birkaç senedir şiddetli kuraklıkdan kaht ü gala saikasıyla mahv olmak 

derecesinde  çaresiz kaldık hükümet-i seniyyeden alınan iane-i taviz  taayyüşümüze 
kafi olmadığına mensub olduğumuz karyelere karib Beşparmak ve Maymun 
dağlarındaki miri ormanın yere düşen rüzgardan devrilen çam ağaçlarından ihraç 
olunub Aydın demiryolu hattının Apa Çardak Hamidiye iskelelerine nakl eylediğinizde 
resm-i nizamını verib mürur tezkiresi almak sarf olunacak debbağhanelere satmak 
mugayir-i kanun muamelesi bulunmak şeraitlerini taahhüden bir sene müddetle 
beher-i cedid kantariyesini on guruşa ikin bin kantar çam kabuğunun ihracına 
ruhsatnamesinin verilmesine 7 Eylül 325 tarihinde Karahisar-ı Sahib orman ser 
müfettişlik muavinliğine resmen istida takdimi maruzatımızı bildirerek hala cevab 
verilmediğinin bu mevsimde  muvaffak olamaz isek mahrum olacağımızdan nezaret-i 
celilece mezkur iki bin kantar çam kabuğunun yirmi bin guruş rüsumun itası nizamen 
ne muameleye müstenid ise taahhüd ita edeceğimizi adaletinize dehalet ederiz şayet 
müsaade olunmaz ruhsatname verilmezse zaman-ı mürur ederse karyelerimizden 
hicrete meyyal olan ahalimizin taleb ettiği müsaadeye ruhsatname-i mündericat 
istirhamımızın rica-i kabul kanunen meşruten himaye-i muhafaza olmaklığımızı arz-ı 
eman eyleriz ferman. 
 

Fi 21 Teşrin-i Evvel (1)325  (3 Kasım 1909) 
 
Karahisar-ı Sahib sancağında Geyikler   Mezkur Geyikler kazasında Dazkırı’da 
Kazasında Dazkırı’da elli haneli Mehri   yetmiş haneli Hasandede karyesi 
ahalisi 
Karyesi ahalisi namına muhtar-ı evvel   namına muhtar-ı evvel 
 
 
 
 
 
 
DH.MUİ. 31-1-3 



 



Dazkırı nahiyesi merkez ve köylerinin Dinar kazasına 
bağlanmasından sonra uzaklığından dolayı bazı şikayetlerin 
yaşanması sonucu Dazkırı’nın tekrar nahiye olması talebi. 
 
 
 
 
 
 
 
Hüdavendigar Vilayeti      Dazkırı’nın tekrar nahiye haline  
Tahrirat Kalemi        ifrağına dair. 
Numro 
1151 
 
 
 
 
 
 

Nazır beyefendi 
Muhaberat-ı umumiye Dairesi üçüncü şubesinden muharrer 15 K. Evvel 325 

tarihli ve 1140 numrolu tahrirat-ı aliye-i nezaretpenahileri cevabıdır. Mülga Dazkırı 
nahiyesi merkez ve kurasının elyevm merbut olduğu Dinar Kazasına on beş on altı 
saat mesafede olmasına ve vüsat ve cesametine mebni tekrar nahiye haline ifrağı 
hususunun cenab-ı ali-i nezaretpenahilerine arz ve işarı meclis-i umum-ı vilayetce 
karargir olmuştur. Gerçi taksimat ve teşkilat-ı mülkiye hakkındaki muamelatın evvel 
emirde memurin-i meclis-i idarede ve bilahare mecalis-i umumiye-i vilayetde icrasıyla 
neticesine göre muamele ifası muhaberat-ı umumiye dairesi dördüncü şubesinden 
muharrer 30 K. Evvel 325 tarihi ve 515 umum numrolu tahrirat-ı aliyyeleri cümle-i 
ahkamından ise de meclis-i umumi-i vilayetin bu seneki devre-i ictimaiyesi 
mütekarrib-i inhitam olub bu babdaki lüzum ise pek acil olduğundan icra-yı icabına 
müsaade buyurulması mütemennadır efendim hazretleri. 
 
Hüdavendigar Valisi  8 Şubat (1)325 - 11 Safer (1)328 (22 Şubat 1910) 
Ömer 
 
 
 
 
 
 
DH.MUİ. 48-67 



 



Hüdavendigar (Bursa) vilayetine bağlı Dazkırı Nahiyesi köylerinden 
bazılarının Denizli’ye bağlanması, Denizli’ye bağlanan köylerin 
isimleri ve nüfuslarını gösterir cedvel. 
 
 
 
 
 
 
Aydın vilayeti                                                                                                    -Hülasa- 
Tahrirat kalemi                                                                          Mülga Dazkırı nahiyesi 
Adet                                                                                          muzafatından Denizli’ye 
Umumi 957                                                                             ve mahal-i saireye alınan 
Hususi 98                                                                              kurranın cedvelinin takdim 

olunduğu 
 
 
 
 
 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
 

Devletlü Efendim Hazretleri, 
 
Hüdavendigar vilayeti dahilinde Geyikler kazasının mülga Dazkırı nahiyesi 

muzafatından Denizli’ye rabt olunan ve esmanına göre nahiyesi muzafatından iken 
kurbiyet ve münasib mevkisine binaen Uşak kazasına ilhak edilen ve Demirci’ye tabi 
kuradan olub Simav kazasına verilen ve Simav kazasından Demirci’ye alınan kuranın 
esamisini mübeyyin vilayet-i taksimat-ı mülkiye ve askeriye komisyonu riyasetinden 
verilen cedvel ile ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. 
Aydın Valisi     Fi 18 Şaban 1328    (23 Ağustos 1910 
(Mühür) 

Bursa vilayeti dahilinde Geyikler kazasının mülga Dazkırı nahiyesi muzafatından 
olub Denizli’ye rabt olunan kurra(köyler) 
Esami(isimleri) Nüfus   
Çardak  260  Gemiç  238  Çölebik  87 
Tutluca  366  Mahmudiye 153  Gövişler  126 
Avdan   338  Hamidiye 113 
Başçeşme  81  Akkeçili 60 
Mizan   133  Göbice  38 
 
 
 
 
DH.MUİ.   127-1 



 



Dazkırı nahiyesi Aşağı Apa köyünde Osmanlı tebasından Kosti 
tarafından teberru edilmiş olan üç dönüm tarla üzerine inşa edilen 
Rum kilisesine ruhsat verildiği. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab-ı ali 
Daire-i Sadaret 
Meclis-i Vükela ve Murazat 
Kalemi 
1446 
 
 
 
 

İrade-i seniyye 

Hüdavendigar Vilayeti dahilinde Geyikler(Dinar) kazasına muzaf Dazkırı 
Nahiyesi’nin Aşağı Apa karyesinde teba-i osmaniyeden Kosti tarafından teberru 
edilmiş olan arazi-i emiriyeden atik üç dönüm iki evlek miktarındaki tarla üzerine 324 
senesinde ruhsat-ı resmiye istihsal olunmaksızın on dört metre tul ve sekiz metre arz 
ve beş buçuk metre irtifaında sekiz pencere ile üç kapulu ve bir odalı muhtevi olarak 
inşa edilmiş olan kargir Rum kilisesinin arsasına kıymet-i hazırasına nisbeten binde 
otuz para hesabıyla takdir olunacak bedel-i öşr on misline bi’l-iblağ senevi mukataa-i 
zemin tahsis olunmak üzre mezkur kilisenin ruhsat-ı resmiyeye rabtına Şura-yı Devlet 
kararıyla ruhsat verilmiştir. 
 

Bu irade-i seniyyenin icrasına Adliye ve Mezahib ve Maliye Nezaretleri 
memurdur.  

Fi 8 Ramazan (1)330  8 Ağustos (1)328 (21 Ağustos 1912) 
 
 
Maliye Nazıra               Adliye ve Mezahib Nazırı                                 Sadrazam 
     İmza                                            imza                                                    imza 
 
 
 
 
 
 
 
 
İ.AZN:1330.N/1 



 



Dazkırı Nahiyesinin Aşağı Apa köyünde ruhsatsız olarak inşa edilen 
Rum kilisesine izin verildiği. 
 
 
 
 
 
 
 
Daire-i Sadaret  
Tahrirat Kalemi  
1387 
 
 
 
 
 
 

Dahiliye Nazaret-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri 
Hüdavendigar vilayeti dahilinde Geyikler kazasına muzaf Dazkırı nahiyesinin 

Aşağı Apa karyesinde ruhsat-ı resmiye istihsal olunmaksızın inşa edilmiş olan kargir 
Rum kilisesinin şerait-i mugayir ile ruhsat-ı resmiyeye rabtı hakkında Adliye ve 
Mezahip Nezaret-i Celilesi makamının tezkiresi üzerine Şura-yı Devlet kararıyla 
tanzim ve takdim olunan irade-i seniyye layihası imza-i hümayun cenab-ı padişahi ile 
tasdik buyrulduğundan suret-i musaddıkası leffen isra ve nezaret-i müşarü’n-ileyha ile 
Maliye Nezaret-i Celilesine tebligat ifa edilmiş olmağla infazına himmet buyurulması 
siyakında tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 
 
Sadrazam namına  fi 16 Ramazan (1)330 - 16 Ağustos (1)328  (29 Ağustos 
1912) 
Müsteşar 
İmza 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.İD. 114-1-30 



 



Dazkırı’nın Apa istasyonunda bulunan Rum kilisesi havlusunda ebat 
ve şartları yazılı bir mekteb inşasına ruhsat verildiği. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daire-i Sadaret      Dinar kazasında Rum kilisesi  
Umur-ı Mühimme Kalemi     havlusunda bir bab mekteb 
Umum 320884      inşasına dair melfuf. 
Hususi 224 
 
 
 
 
 
 
 

Devletlü Efendim Hazretleri 
Hüdavendigar Vilayetinde Dinar kazasının Apa istasyonunda kain Rum kilisesi 

havlusunda ibad ve şerait-i muharrire ile bir bab mekteb inşasına ruhsat itası 
hususuna Şura-yı devlet kararıyla bi’l-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi 
şerefmüteallik buyurularak suret-i musaddıkası leffen savb-ı alilerine tesyar ve 
keyfiyet devair-i müteallikaya işar olunmağla ifa-yı muktezası siyakında tezkire-i 
senaveri terkim kılındı efendim. 
Sadrazam namına    fi 26 C. Evvel (1)332 - (22 Nisan 1914) 
Müsteşar 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.İD: 214-5 



 



Acıgöl (Çürük göl) namındaki tuz gölünde donan tuzların 
kaçakçılığını önlemek için bir muhafız ile birkaç kolcu 
görevlendirilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maliye Nezareti Vekalet-i Celilesine 
 
Dinar kazası dahilinde ve şimendüfer merkezi olan Çardak karyesi civarında 

kain olub takriben seksen kilometre muhitinde bulunan “Çürük göl” namındaki tuz 
gölünde mevsim-i mahsusda incimad eden tuzun kaçağa sarfiyatını men’ için bir 
muhafaza birkaç kolcu istihdam ve bir hayli masraf ihtiyar edilmekte olunan ve yemm 
taht-ı inzibata alınan ve mevki-i istifadeye konulduğu hazine-i celileye senevi yetmiş 
seksen bin guruş kadar varidat getirebileceğini bahisle mezkur gölün layıkıyla inzibat 
ve intizam altına aldırılarak o havali tuz sarfiyatının nehyi ve menna-ı hazinenin 
siyaneti zımmında duyun-ı umumiye idaresine tebligat ifası lüzumuna dair Karahisar-ı 
Sahib mutasarrıflığından alınan tahrirat ile merbut harita leffen savb-ı alilerine irsal 
kılınmağla iktizasının ifası menut himem-i aliyye-i nezaretpenahileridir ol-babda. 
 

4 K.Sani (1)330  (17 Ocak 1915) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.İD. 17-78 



 



Dazkırı’nın Apa istasyonuna silahlı olarak gelip tecavüzde bulunan 
on iki kişinin jandarma ile çatışması ve sıkı takib sonucu tamamının 
yakalandığı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine  
Dün akşam Dinar’ın Apa istasyonuna on iki nefer müselleh şahs-ı mechul 

gelerek hattı muhafaza bölüğü ve sabit jandarma efradıyla yarım saat müsademe 
ettikleri ve eşhas-ı merkumeden birinin gurre tüfengi elde edildiği vukuatının karakol 
kumandanlığından malumat verilmesi üzerine fırkadan bir müfreze bi’t-taleb jandarma 
kumandanı ile birlikte derhal gönderildiği gibi bizzat kendisinin de müttehi-i azimet 
bulunduğu Dinar kaymakamlığından alınan telgrafnameden bildirilmiş ve bera-yı takib 
civardan dahi jandarmalar çıkarılmış ve tahkikat-ı lazime ve gerek bi’l-icra eşirra-yı 
merkumenin hayyen ve meyten derdestleriyle neticesinin malumat itası cevab 
yazılmış olmağla bera-yı malumat arz olunur efendim. 
 
Mutasarrıf Şevket     fi 9 Teşrin-i Sani (1)331  (22 Kasım 
1915) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH.EUM.5.ŞB. 19-30 



 



Dazkırı Polatlı(Kocaoluk) dahilindeki Kocaöyük adlı mahaldeki 
meraya aid hicri 1217(miladi 1803) tarihli ferman suretinin Dazkırı’ya 
gönderildiği. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti       Hülasa 
İstanbul Vilayeti      Yerlerinde bulunan fermanın  
Tahrirat Müdürü      fersude olması hasebiyle bunun 
Adet 476       bir suretinin itası istirhamına  
         dair. 
 
 
 
 
 
 
 

Baş vekalet-i celile müsteşarlığı canib-i alisine 
Dinar kazasına tabi “Dazkırı Bolatlı karyesi nam Kocaoluk” hududu dahilinde 

müstakim Karaöyük nam mahaldeki meraya aid ve yedlerinde mevcut evahir-i Şaban 
1217 tarihli fermanın fersude olması hasebiyle bazı yerleri okunamadığından bahis 
ile bir suretinin itası Bolatlı karyesi Kocaoluk muhtar ve azaları imzalarıyla muti 
arzuhalde istida kılınmış olmağla muktezasının ifa ve inbasına müsaade buyurulması 
maruzdur efendim. 
Fi 6 Şubat 1927       İstanbul Valisi 
          (imza) 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dazkırı nahiyesi’ne bağlı olan Baraklı Köyü’nün Dinar İlçesi’ne 
bağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK imzalı 31 Aralık 1932 tarihli kararname. 
 
 
 
(Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürdlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı) 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinar ilçesi Dazkır Nahiyesi’ne bağlı Çardak hava alanı için lüzumlu 
bir kısım arazinin istimlak edilmesi hakkında Reisicumhur İsmet 
İnönü tarafından imzalanan 5 Nisan 1944 tarihli kararname. 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demokrat Parti Dazkırı nahiye teşkilatından Başkan Mustafa Özkan, 
muhasib Ali Engin, veznedar Himmet Özkan, üye Vahit Ay, üye 
Cevdat ve üye Abdurrahman Oktay tarafından orta okul taleblerini 
içeren 15 Kasım 1956 tarihli dilekçenin Başbakan Adnan 
Menderes’e gönderildiği. 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dazkırı ilçesinin ihtiyaçları hakkında Adalet Partisi Dazkırı ilçesi 
2.başkanı Ahmet Turba ve arkadaşlarının valiliğe gönderdiği oradan 
da başbakanlığa verilen 25 Temmuz 1966 tarihli dilekçe. 



Osmanlı Arşivlerinde Dazkırı ile ilgili belgelerin listesi 
 
 

 
Kod 

 
Dosya 

no 

 
Gömlek 

no 

 
Tarih 

 
Özet 

 

MAD.d.  2498 1086 Kütahya hane-i avarız defteri. 

ML.VRD.TMT.d  7695 1262-1263 Bolatlı karyesi temettuat defteri. 

C.AS. 238 10059 1149/Z/29 Dazkırı’dan asker için kilimve un 
çuvalı mübayaası. 

C.ADL. 125 6217 1210/M/25 Dazkırı kasabasında Danlar 
karyesinde mülk su değirmeni 
başkaları tarafından zapt 
edildiğinden mürüfaa-ı şeriye ile 
ihkak-ı hak edilmesi ricası. 

ANADOLU 
AHKAM 
DEFTERİ 

 2 1156 Sarıkavak, Başmakçı ve 
Akkoyunlu köyleri hakkında 
hüküm. 

ANADOLU 
AHKAM 
DEFTERİ 

 16 1163 Başmakçı ve Apa köyleri hakkında 
hüküm. 

ANADOLU 
AHKAM 
DEFTERİ 

 45 1178 Aşağı Apa ve Bolatlı köyü 
hakkında hüküm 

ANADOLU 
AHKAM 
DEFTERİ 

 82 1197 Başmakçı, Dazkırı ve Evciler 
bölgesi eşkiyalık hakkında hüküm. 

C.ADL 73 4411 1199/L/6 Başmakcı ahalisi ile 
mütegallibeden Tatoğulları 
arasındaki davaya dair. 

C.EV 253 12887 1214/B/16 Dazkırı kazasının Sarıkavak 
köyünde Feyzullah Bey camii 
hatibliği cihetinin tevcihi. 

ANADOLU 
AHKAM 
DEFTERİ 

 130 1217 Polatlı köyüne ait mera meselesine 
dair ferman. 

C.EV 9 450 1244/L/15 Dazkırı kazasının Sarıkavak 
köyünde Feyzullah Bey camii 
hatibliği 

C.EV 459 23234 1254/S/29 Dazkırı kazasında Dede oğlu Veli 
Bey’in yaptığı mescide imamlık 
tevcihi. 

ML.VRD.d..  821 1258 Polat köyünde yaşayan hane 
reislerinin isinleri. 

C.AS 595 25065 1262/S/15 Kütahya’da Dazkırı’nın yoklaması 
yapılarak on iki neferin redif kayıt 
olunduğu. 



 

C.AS 6 221 1250/N/19 Kütahya’nın Dazkırı kazasında 
yataklık kilimler ile abalar imal 
olunduğu. 

C.AS 99 4517 1262/B/24 Nizamiye askerleri için Dazkırı’da 
dokunan kilimler hakkında 
masarıfat nazırına tezkere. 

A.MKT.UM 28 99 1266/L/21 Sarraf Bahçıvan oğlu Ovannes’in 
Dazkırı eski müdürü Musa Ağa’dan 
alacağının tahsili. 

EV.d  9575  Kütahya ve kazalarında bulunan 
zaviye, çeşme, mezraa ve vakıf 
arazilerinden muhassas maaşlar 
ve mahsub kayıtları. 

EV.d  22312  Hüdavendigar vilayeti dahilinde 
Lala Şahin Paşa Evkafı, Şeyh Sefa 
Evkafı, Sarı Lala Evkafı ve 
defterde isimleri olan diğer 
vakıfların varidat ve masarıfat 
muhasebeleri. 

A.}MKT.UM 66 99 18/N /1267 Âşârdan dolayı alacak tahsili. 

A.}MKT.MHM 36 60 19/Za/1267 Aşar bedelinden olan alacağın 
tahsili 

A.}MKT.DV 49 12 28/S /1268 Dazkırılı Mehmed'in alacak 
meselesinin tahkiki ve gereğinin 
icrası. 

A.}MKT.UM 101 93 04/N /1268 Bazı kaza ve köyleri istila eden 
çekirgelere karşı alınan önlemler 
ve neticesi. 

A.}MKT.UM. 119 17 16/Ra/1269 Fermanlı Avrupa Tüccarı'ndan 
Hayrebetoğlu Karabet'in zahire 
ticaretinden dolayı olan 
alacaklarının tahsili. 

A.MKT.UM 126 49 1269/Ca/10 Babıali esvabçısı İsmail Ağa’nın 
Horzum aşireti reisi Osman 
Bey’den olan alacağının tahsili. 

A.}MKT.DV 71 34 17/C /1269 Rikâb-ı Hümayun 
Kapıcıbaşılarından Mustafa Bey'in 
bazı kişilerdeki alacaklarının tahsil 
edilmesi. 



 

A.}MKT.UM 197 8 09/N /1271 Kocahorzum ve Mir Aşiretlerinin 
adet-i ağnam ve saire vergilerinin 
nerelerde ne kadarının tahsil 
olunduğu ve aşiret reisi ile 
muhaverat. 

A.}MKT.UM 242 67 04/Za/1272 1- Haftani oğlu Mehmed Ağa'nın 
ahaliye yaptığı haksızlık ve 
zulümler. 2- Sarıkeçili, Horzum ve 
Denizli Aşiretleri Sabık Mültezimi 
Kadı Mehmed ile Haftanioğlu 
Mehmed Ağa arasındaki 
muhakeme. 

A.}MKT.MVL 89 27 29/Za/1273 Derik, Cünan, Dağardı, Dazkırı ve 
Debre kaza müdürlüklerine yapılan 
tayinler. 

A.}MKT.MVL 95 48 1274 Dazkırı Müdürü Mustafa Ağa'nın 
azliyle yerine Moralı Ahmed 
Ağa'nın. Yenice-i Vardar Müdürü 
Kamil Efendi'nin azliyle yerine 
Ahmed Ağa'nın, Leskofça Müdürü 
Hurşid Bey'in, azliyle yerine 
Veliyyüddin Efendi'nin, Doyran 
Müdürü Sadık Ağa'nın azliyle 
yerine Rıdvan Ağa'nın tayinleri. 

A.}AMD. 84 24 1274 Dazkırı kazasında bulunan Harizm 
Aşiretinden öldürülen Kurtoğlu 
Ali'nin katili Durakoğlu Musa'nın 
kısası veya affolunur ise hapis 
cezasının icrası. 

A.}MKT.MVL 100 29 12/M /1275 Kuzucan Kazası Müdürlüğü'ne, 
esbak Bağdat Defterdarı Malik 
Efendi'nin biraderi Rıfat Efendi'nin 
tayin edildiği, Bitlis Kazası 
Müdürlüğü'ne sabık Çıldır Müdürü 
İbrahim Ağa'nın tayin edildiği, 
Buldan Kazası Müdürlüğü'ne 
Hüseyin Efendi'nin tayin edildiği, 
Gököyük Kazası Müdürlüğü'ne 
Mehmed Ağa'nın tayin edildiği. 
Dazkırı Kazası Müdürlüğü'ne 
Ahmed Şakir Efendi'nin tayin 
edildiği, Yalakabad Kazası 
Müdürlüğü'ne Hacı Hasib Bey'in 
tayin edildiği. Adapazarı Kazası 
müdürlüğüne, sabık Şerfice Kazası 
Müdür Vekili Abdulmennan 
Efendi'nin tayin edildiği, Mesudiye 
Kazası Müdürü. Mehmed 
Efendi'nin yerine Gilan ve Odin 



kazaları Müdürü Hüseyin Edib 
Efendi'nin ve onun yerine de Selim 
Ağa'nın tayin edildiği. 

A.}MKT.MVL 106 44 29/Ş /1275 Harzem Aşireti'nden Kurdoğlu Ali'yi 
öldüren Durakoğlu Mohan'ın 
Tersane-i Amire'de kürek cezasına 
çarptırılması. 

A.}MKT.UM 385 55 22/Ca/1276 Bulunduğu kazanın havasıyla 
uyuşamayan Dazkırı Kazası 
Müdürü Ahmed Şükrü Efendi'nin 
münasib bir kaza müdürlüğüyle 
icra-yı becayişi. 

A.}MKT.DV 150 80 24/C /1276 Burdur sakinlerinden Yunus ve Ali 
Ağalar'ın pederleri müteveffa 
Yunuszade Hüseyin Ağa'nın 
Dazkırı ahalisinden kırküç kişi 
zimmetindeki alacaklarının tahsili. 

A.}MKT.UM 393 92 09/B /1276 Şeyhlu Kazası Müdürü Mustafa 
Efendi'nin istifası ve yerine Dazkırı 
Kazası Müdürü Ahmed Şakir 
Efendi'nin atanması ile ilgili 
mazbatanın eyalete gönderilmesi. 

A.}MKT.UM 394 77 13/B /1276 Kaza müdürlerinin asaletinin 
tasdiki vali ve mutasarrıflara ait 
olduğundan liva meclsinden tanzim 
olunacak mazbataların merkez 
eyalete gönderilmesi gerektiği. 

A.}MKT.UM 396 43 21/B /1276 Dazkırı Kazası sabık Müdürü 
Hamdullah Ağa'nın bir müdürlükte 
istihdamı. 

A.}MKT.UM 397 71 29/B /1276 Mora muhacirlerinden sabık 
Dazkırı Kazası Müdürü Ahmed 
Ağa'nın, münasib bir işte istihdamı 

A.}MKT.UM 407 20 07/Za/1276 Sabık Keban Maden-i Hümayunu 
Müdürü Mustafa Ağa'nın, 
liyakatına göre bir hizmetde 
istihdamı 

A.}MKT.UM 426 95 29/S /1277 Dazkırılı Mehmed Osman Bey'in 
kaza müdürlüğü veya liyakat ve 
ehliyetine mütenasib bir işte 
istihdamı. 



 

A.}MKT.UM 445 6 13/C /1277 Dazkırı Kazası Müdürlüğü'ne 
vakalet eden Osman Beyzade Ali 
Bey'in idare-i umur'a muktedir ise 
asaletinin icrası veya başka bir işte 
istihdamı. 

A.}MKT.UM 492 82 12/S /1278 1- Asaleten tayini istenen Karataş 
Kazası Müdürü İsmail Ağa'nın azli 
ile yerine sabık Dazkırı Kazası 
Müdürü Mustafa Hicabi Efendi'nin 
tayini. 2- Hacı Behram Kazası 
Müdürü İbrahim Ağa'nın yerine 
Balçık Kazası Müdürü Halil Ağa'nın 
tayin olunması. 

A.}MKT.MVL 131 2 13/S /1278 1- Evreşe Müdürü Ali Efendi'nin 
azliyle yerine İbsala Müdürü 
Mehmed Ağa'nın ve Malkara 
Müdürü Cafer Bey'in azliyle yerine 
İsmail Ağa'nın vekaleten tayini. 2- 
Mudurnu Müdürü Mustafa Ağa'nın 
azliyle yerine vekaleten tayin 
olunan Bahçeköylü Mustafa 
Efendi'nin asaleti. 3- Gönye 
Müdürü Arslan Bey'in azliyle yerine 
vekaleten tayin olunan Hacı Sadık 
Ağa'nın asaleti. 4- Dazkırı Müdürü 
Mustafa Efendi'nin azliyle yerine 
vekaleten tayin olunan Mehmed 
Ağa'nın asaleti. 

A.}MKT.DV 202 7 10/Ra/1278 Kütahyalı Ağazade İbrahim 
Efendi'nin Dazkırı kazası 
ahalisinden Hacı Osman Ağa 
zimmetinde olan alacağının tahsili. 

DH.MKT 1310 96 1287/M/5 Dazkırı, Horzum ve Geyikler 
nahiyelerinin birleştirilerek yeni bir 
kaza merkezinin kurulması. 

DH.MKT 1379 102 23/S /1304 Dazkırı nahiyesinin altı köyünde 
etkili olan depremin yol açtığı can 
kaybı, yaralanma ve yıkımlardan 
bahisle ahaliye yapılan yardımların 
takviyesi talebinde bulunan 
Hüdavendigar Vilayeti tahriratın, 
icabı icra olunmak üzre takdim 
olunduğu. 



 

DH.MKT 1385 17 18/Ra/1304 Hüdavendigar Vilayeti dahilinde 
bulunan Dazkırı nahiyesine bağlı 
bazı köylerde meydana gelen 
depremden zarar görenlere yardım 
yapılması 

DH.MKT 1397 66 10/Ca/1304 Dazkırı Nahiyesi'ne bağlı altı köyde 
meydana gelen depremin verdiği 
hasarla depremzedelere yapılan 
yardımlara ilişkin açıklamalarla, 
depremzedelere yapılacak nakdi 
yardımla ilgili yapılması istenilen 
işlemler. 

DH.MKT 1419 30 17/Ş /1304 Karahisar-ı Sahip Sancağı 
dahilinde bulunan Dazkırı nahiyesi 
için gerekli düsturların gönderildiği. 

DH.MKT 1441 39 04/Z /1304 Geyikler Nahiye Müdürü İsmail 
Hakkı Efendi ile Dazkırı zabıta 
müdürü Galib Bey'in, yönetim 
zaafiyetleri ve ehliyetsizlikleri 
sebebiyle azlolunup, yerlerine 
başkalarının tayini. 

DH.MKT 1498 85 21/B /1305 Dazkırı karyesine bağlı Aşağıapa 
ve Sarıkavak karyeleri ahalisinin 
tasarruflarındaki Beşparmak 
Yaylası'na Ödemiş kazasında 
iskan edilen Hezargrad Muhacirleri 
tarafından yapılan tecavüzün 
engellenmesi. 

DH.MKT 1682 101 23/R /1307 Ömer adlı şahsın Rumeli-i Şarki ile 
ilişiklerini kesmek üzere biraderi 
Dazkırı Nahiyesi Müdürü Mustafa 
Asım Efendi'ye iki ay izin verilmesi 
talebi. 

DH.MKT 1766 29 16/S /1308 Sandıklı kazasına tabi olup sıtma 
hastalığının zuhur ettiği Şeyhli, 
Geyikler ve Dazkırı nahiyelerine bir 
seyyar tabibin tayin ve 
gönderilmesi. 

DH.MKT 1784 94 1308/R/12 Dazkırı, Geyikler ve Şeyhlü 
nahiyelerine doktor tayin edilmesi. 

DH.MKT. 1816 64 25/B /1308 Sandıklı'ya tabi Dazkırı nahiyesi 
eski müdürü Asım Efendi'nin tekrar 
asaleten bu müdürlüğe tayini 

DH.MKT 1940 114 14/N /1309 Sandıklı kazasına bağlı Dazkırı 
Nahiyesi Müdürü Mustafa Asım 
Efendi'nin istifası üzerine yerine 
Gelenbe nahiyesi eski müdürü 
Mehmet Emin Efendi'nin tayini. 



 

DH.MKT 1947 44 13/L /1309 Teke sancağına bağlı İstanos 
nahiyesi müdürü İsmail Hakkı 
Efendi'nin vefatı sebebiyle yerine 
Dazkırı nahiyesi eski müdürü 
Mustafa Asım Efendi'nin tayini. 

Y..PRK.DH 5 59 18/S /1310 Karahisar-ı Sahib Sancağı'nın 
Dazkırı Nahiyesi'nin Yaşmakçı 
Karyesi'nde meydana gelen 
depremin verdiği zayiat. 

Y.PRK.ZB 10 59 27/S /1310 Trablusgarb'da hizmet ederken 
mezunen gelerek başına meçhul 
kişileri toplayan Hüseyin Bey'in bir 
cinayete karışması ve hakkında 
bazı ihbaratta bulunulması. 
 

DH.MKT 2017 84 13/R /1310 Sandıklı kazasına bağlı Dazkırı 
nahiyesinin Başçeşme mevkiinde 
Zabtiye Yüzbaşısı Müteveffa 
Süleyman Ağa'nın oğlu Hüseyin'in, 
izin bitiminde Trablusgarb'daki 
askerlik mahalline dönmemesinin, 
babasının ölümü üzerine 
hanelerinin kimsesiz kalmasından 
kaynaklandığı, hakkında eşkiyalık 
iddiası çıkaranlarla muhakemeye 
hazır olduğu ve bu bağlamda 
adliyeye sevkedildiği. 

DH.MKT 2025 56 07/Ca/1310 Aziziye Kazası Kaymakamı Raşid 
Efendi'nin, hastalığı sebebiyle 
Bursa'ya gitmesi ve yerine 
vekaletten sabık Sandıklı 
Kaymakamı Hakkı Bey'in tayini. 

DH.MKT 143 15 21/Ra/1311 Karahisar sancağının Dazkırı 
nahiyesi ile Hasandede adlı 
muhacir karyesinde ortaya çıkan 
humma hastalığına karşı gerekli 
tedbirlerin alınması. 

DH.MKT 213 30 28/Ş /1311 Sandıklı kazasının Dazkırı nahiyesi 
ve Bozangirliler karyesi ahalisinin, 
muhacirinden bazılarının 
topraklarını zorla zabt ettikleri 
hakkındaki şikayetleri 

DH.MKT 230 27 22/L /1311 Sandıklı'ya tabi Dazkırı nahiyesine 
mülhak bulunan karyelerinin 
Geyikler nahiyesine ilhakı 
müşkilatlarına sebep olduğundan 
şikayetle Mehmed Emin tarafından 
verilen arzuhalin tahkiki ile 
gereğinin yapılması 



 

DH.MKT 245 68 02/Z /1311 Dazkırı nahiyesine bağlı 
Mahmudiye ve Hamidiye 
karyelerinde iskan edilen 
muhacirlerle Tutuluca karyesi 
arasındaki su anlaşmazlığının 
giderilmesi. 

DH.MKT 422 18 12/Ra/1313 Sandıklı kazasının Dazkırı 
nahiyesine bağlı karyelerin, 
Karaağaç ve Çal kazalarından 
birine veya Denizli sancağına rabtı 
talebi. 

DH.MKT 2147 43 28/B /1316 Sandıklı kazası'nın Dazkırı 
nahiyesine bağlı yirmi karye 
zirainin son derece sıkıntıda 
bulunduklarından bahisle tavizen 
yemeklik ve tohumluk olarak zahire 
verilmesi taleblerinin karşılanması. 

DH.MKT 2157 46 24/Ş /1316 İhtiyac içerisinde oldukları bildirilen 
Sandıklı kazasının Dazkırı 
nahiyesine bağlı yirmi köy 
ahalisine tohumluk ve yemeklik 
zahire verilmesi talebi. 

DH.MKT 2330 70 1317/Z/8 Memleketinde iken vefat eden 
Dazkır nahiyeli seyyar topçu alayı 
neferlerinden Halil ve Mehmed’in 
yanlış kaydedilen vefat tarihlerinin 
düzeltilmesi. 

DH.TMIK.S 35 31 1319/Ca/25 Polatlı nahiyesinin Denizli’ye 
bağlanma talebleri. 

DH.MKT 2416 56 23/C /1318 Dazkırı Nahiye Müdürü Ahmed 
Hulusi ile Bilat Nahiye Müdürü 
İbrahim Edhem efendilerin 
becayiş-i memuriyetleriyle yeni 
görevlerine başlamaları dolayısıyla 
maaşlarının verilip yolluk 
verilmeyeceği. 



 

DH.MKT 2441 104 4/N/1318 Dazkırı nahiyeli Tatzade Hacı 
Mehmed Ali Ağa’nın ihaleye fesad 
karıştırması. 

DH.MKT 548 37 18/R /1320 Sandıklı kazasına bağlı Dazkırı 
nahiyesinin Çardak karyesindeki 
boş arazinin tahkiki için 
gönderilecek memurların 
harcırahları hususu, Defter-i 
Hakani Nezareti'ni 
ilgilendirdiğinden neticenin oradan 
araştırılması 

DH.MKT 584 21 24/C /1320 Vefat eden Tavşanlı Nahiye 
Müdürü Mehmed Naim Efendi'nin 
yerine tahvil-i memuriyet olunan 
Dazkırı Nahiye Müdürü Hulusi 
Efendi'ye tahsis olunan maaş 
mikdarıyla bu konuda yapılması 
istenilen işlemler. 

DH.MKT 653 1 16/Za/1320 Sandıklı'nın Şeyhler, Dazkırı ve 
Geyikler Nahiyeleri köylerinden 
mürekkeb olmak ve merkezi soma 
Karyesi'nde bulunmak üzere teşkili 
istenen nahiyenin masraflarına 
karşılık bulunduğu takdirde 
gereğinin yapılacağı. 

DH.MKT 798 46 09/N /1321 Karahisar-ı Sahib yangınzedeleri 
muhtacini için ianeten elli lira veren 
Dazkırı nahiyesi eşrafından 
Dadzade Hacı Mehmed Ali Ağa'nın 
Mecidi Nişanı, Belediye Tabibi İsak 
Efendi'nin rütbe ve Tulumba 
Serçavuşu Süleyman Ağa'nın da 
madalya ile taltif ve tesririnin 
istenilmesi. 

DH.MKT 948 79 17/S /1323 Tedavisi için Bandırma'ya 
gitmesine izin verilmesi talebini 
yenileyen Dazkırı Nahiye Müdürü 
Mehmed Ali'nin durumunun tekrar 
Hüdavendigar Valiliği'ne 
bildirilmesi. 

DH.MKT 1158 35 22/S /1325 Dazkırı Nahiyesi Müdürü Mehmed 
Ali Efendi'nin tercüme-i haliyle ilgili 
muamelelerin yapılabilmesi için 
hizmete başlangıç tarihlerinin 
bildirilmesi. 
 
 
 
 



 

DH.TMIK.S 68 22 05/R /1325 Sandıklı mülhakatından Dinar, 
Dazkırı, Şeyhli, Geyikler 
nahiyelerinin birleştirilerek Dinar 
merkezinde bir kaymakamlık 
teşkili. 

DH.TMIK.S 70 43 29/L/1325 Sandıklı'nın Dazkırı nahiyesi 
Bademli karyesine bağlı Halac 
mevkiinde bir karye teşkili. 

i.DH 1463 1326
C-30 

28/M/28 Dazkır ve Geyikler nahiyelerinin 
birleştirilerek Geyikler adıyla yeni 
bir kaza kurulması. 

DH.MKT 1223 47 03/Z /1325 Dazkırı Nahiyesi Müdürü Ali 
Efendi'nin vefatıyla yerine İzmir 
Mekteb-i İdadi mezunlarından 
Hakkı Efendi'nin tayini. 

DH.MKT 1241 14 13/S /1326 Sandıklı kazasına bağlı Dazkırı ve 
Geyikler nahiyelerinin birleştirilerek 
Geyikler adıyla bir kaza teşkil 
edilmesi.  

DH.MKT 1248 70 17/Ra/1326 Şimendüfer Kumpanyası 
tarafından Dazkırı ve Çivril 
nahiyelerinde şimendüfer 
istasyonlarında diploması olmayan 
kişilerin doktorluk yaptığına dair 
yapılan şikayet üzerine yapılan 
tahkikatta Doktor Şaso'nun 
diploması olduğu diğer Doktor 
Rokos'un ise Yunan Tıbbiye 
Mektebi'nden mezun olup 
şehadetnamesi Tıbbiye-i 
Şahaneden tasdik edilene kadar 
yerine Aliyye tebeasından Doktor 
Barocu'nun tayin edilmiş olduğu ve 
bunlardan başka doktor 
olmadığının anlaşıldığı. 

DH.MUİ 21-1 46 25/N /1327 Dazkırı'nın Çardaklı Köyünde Rıza 
Bey'in evini basan asker kaçağı 
Halil ve kardeşinin yakalanması. 

DH.MUİ 48 67 18/S /1328 Dazkırı'nın tekrar nahiye haline 
ifrağı. 

DH.MUİ 127 1 26/Ş /1328 Rodos'a bağlı Tersane Adası ile 
etrafındaki adaların Mekri 
kazasına, Hüdavendigar vilayetine 
tabi mülga Dazkırı nahiyesi 
köylerinin Denizli ve sair mahallere 
rabtı hakkındaki muamelenin 
taksimat-ı mülkiye hakkında 
gönderilecek deftere idhalinin 
lazım geldiği. 



 

DH.İD 114-1 30 05/Za/1329 Geyiklere bağlı Dazkırı nahiyesinin 
Aşağıapa köyündeki ruhsatsız 
Rum Kilisesi'ne izin verildiği. 

DH.MUİ 31-1 3 25/L/1327 Mehri ve Hasardede köyleri 
civarındaki dağlardan çam ihracı 
talebleri. 

İ.AZN 107 1330
N-1 

1330/N/8 Aşağı Apa köyünde ruhsatsız 
yapılan Rum kilisesine ruhsat 
verildiği. 

DH.İD. 214 5 26/Ca/1332 Apa’da bulunan Rum kilisesi 
bahçesine bir mekteb inşası. 

A.}MKT.UM 66 6 08/N /1267 Âşârdan dolayı alacak tahsili. 2- 
Tarlalara vaki müdahalenin men'i. 
 

A.}MKT.UM 126 49 10/Ca/1269 Bâbıâli Asyapçısı, müteveffa İsmail 
Ağa'ya borcu olan Köseler 
Harezmi Aşireti Reisi Osman 
Bey'in, aşiretiyle birlikte başka bir 
vilayette oldukları. 

A.}MKT.MHM 314 85 14/Ca/1281 Bazı kaza ve nahiyeleri ahalisi 
tarafından, daha önce 
kendilerinden istikraz olunan nısf 
vergisinin son taksitinin Hazine'ye 
bağışlanması hakkında. 

DH.MKT 2330 70 08/Z /1317 Memleketlerinde iken vefat eden 
Tazkırı Nahiyeli ve Seyyar Topçu 
Alayı neferlerinden Halil bin Veli ile 
Mehmed bin Halil'in yanlış 
kaydedilen vefat tarihlerinin 
düzeltilmesi 

DH.İD 17 78 2/Ra/1333 Çürük gölden kaçakcılığı önleme 
tedbirleri. 

DH.EUM.5.ŞB 19 30 24/M/1334 Apa istasyonunda silahlı oniki kişi 
ile yapılan çatışma. 

30..1.0.0 C2 45.26
8..7 

15/11/1956 Demokrat Parti Dazkırı nahiye 
teşkilatının Başbakan Adnan 
Menderes'e orta okul taleplerini 
içeren mektubu. 

30..1.0.0 E10 77.48
5..4. 

26/7/1966 Afyonkarahisar Dazkırı ilçesinin 
ihtiyaçları hakkında Başbakan'a 
sunulan dilekçe. 

30..1.0.0 K3 120.7
62..1. 

19/1/1967 Denizli ve Afyon ilinin kaza ve 
köylerinin ihtiyaçları.  

30..10.0.0 1859 17.99.
.19. 

16/2/1927 Dinar'ın Dazkırı, Bolatlı, Kocaoluk 
hududundaki meraya ait ferman 
suretinin gönderildiği. 

 



Hicri Aylar ve Rumuzları 
 

Muharem M 

Safer S 

Rebiülevvel  Ra 

Rebiülahir R 

Cemaziyelevvel Ca 

Cemaziyelahir C 

Receb B 

Şaban Ş 

Ramazan N 

Şevval L 

Zilkade Za 

Zilhicce Z 

 
Rumi Aylar ve Rumuzları 
 

Mart Ma 

Nisan Ni 

Mayıs My 

Haziran H 

Temmuz T 

Ağustos A 

Eylül E 

Teşrin-i Evvel Te 

Teşrin-i Sani Ts 

Kanun-ı Evvel Ke 

Kanun-ı Sani Ks 

Şubat Şu 

 
Kısaltmalar 
 
A.AMD : Sadaret Amedi Kalemi 
A.MKT.MHM : Saderet Mektubi Kalemi Mühimme 
A.MKT.MVL : Sadaret Mektubi Kalemi Meclis-i Vala 
C.AS  :Cevdet Askeriye 
C.BLD :Cevdet Belediye 
C.ML  :Cevdet Maliye 
DH.EUM.5.ŞB:Dahiliye Emniyet-i Umumiye 5. Şube 
DH.İD  :Dahiliye İdare 
DH.KMS :Dahiliye Kalem-i Mahsus 
DH.MUİ :Dahiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi 
DH.UMVM :Dahiliye Umur-ı Mahalliye-i Vilayet 
İ.DH  :İrade Dahiliye 
İ.MVL  :İrade Meclis-i Vala 
MV  :Meclis-i Vükela Mazbataları 
ŞD  :Şura-yı Devlet 
Y.PRK.ZB :Yıldız Perakende Zabtiye Maruzatı 
ZB  :Zabtiye Nezareti 
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SÖZLÜK 



A 
 
Ab: Su 
Acizene: Aciz olarak. Beceriksizce. tevazu ile 
Acizi: Zavallı, alçak gönüllü kimseye ait. 
A’dad: Adetler. Sayılar 
Adem: İnsan. İlk insan ve ilk peygamber. Adam anlamında kullanılmıştır. 
Adide: Çok, bir çok. 
Agah: Bilgili, haberli, uyanık. 
Ağnam: Koyunlar, keçiler. 
Ahen: Demir, sert, katı. 
Ahir: Son, sonraki. 
Ahz: Alma, kabul etme. 
Akdem: Daha önce, daha ileri, daha önemli. 
Aksam: Bölükler, parçalar. 
Akza: Kadılıkta, fıkıhta daha veya pek, en bilgin. 
Ale’l-usul: Gelişigüzel, usulüne uygun olarak. 
Alem-penah: Herkesin sınğındığı, sığınılacak yer. 
Ali-şan: Şan ve şerefi yüce olan. 
Aliye: Yüce. 
Amd: Bilerek ve isteyerek yapma. 
An-be-an: Gittikçe, zaman ilerledikçe. 
Arzen: Enine. 
Asafane: Vezire yakışır şekilde, vezirce. 
Asar: Eserler, izler, nişaneler, alametler. 
Asgari: En az, minimum. 
Ashab: Sahibler, bir şeyle ilgili olanlar. Hz. Peygamber zamanında yaşamış, onu 
görmüş ve sohbetine erişmiş kişiler. 
Asitane: İstanbul’a verilen eski isimlerden biri. 
Atebe: Eşik, basamak. 
Atik: Eski, azat edilmiş köle. 
Atiye: Gelecek, gelecek zaman, (metinde) alt taraf, aşağı. 
Atiyyü’l-beyan: Aşağıda bildirilecek, bahsedilecek olan. 
Atufe: Lütuf, nezaket, şefkat. 
Avan: Anlar, zamanlar, vakitler. 
 
 

B 
 

Ba: İle 
Ba-arzuhal: Arzuhal ile 
Bab: Kapı, sığınılacak yer. 
Ba’d: Sonra 
Bad: Rüzgar. 
Ba’deha: Ondan sonra. 
Ba’de’l-ihrac: Çıkardıkdansonra. 
Ba’dema: Bundan sonra. 
Badi: Sebeb, gereken ve gerektiren; ilk, baş 
Bağteten: Ansızın, zulüm, isyan. 
Baha: Para, değer, fiyat. 



Bahren: Deniz yoluyla. 
Ba-irade: İrade ile. 
Ba’is: Sebeb olan, gerektiren; gönderen. 
Bala: Yüksek, yukarı, yüce, boy. 
Bani: Yapıcı, yaptıran. 
Baran: Yağmur. 
Başmuhasebe: Osmanlı maliyesinin en önemli kalemi olub XVII. Yüzyıl başlarında 
kurulmuştur. Maliye hesaplarını kontrolle görevli kalemlerin bir araya getirilip sorumlu 
bir amire bağlanmasıyla meydan gelmiştir. 
Ba-tezkire: Tezkire ile. 
Baytar: Hayvan tedavicisi, veteriner. 
Bed’: Evvel, ibtida, başlangıç; hisse, nasip; başlama, başlayış, ilk. 
Bedestan: Değerli, kıymetli kumaş, silah., mücevher vs. alış-verişine mahsus üstü 
örtülü ve mahfuz çarşı. 
Bedihi: Aşikar, belli ve açık olma 
Be-evvel: Her şeyden önce. 
Be-gayet: aşırı, son derece. 
Behemehal: ister istemez, mutlaka 
Behiye: Güzel 
Bendegan: Kullar, padişah hizmetinde olanlar. 
Berat: Lugat manası mektub olub, bu tabir Osmanlı devleti’de herhangi bir göreve 
veya hizmete tayin veya maaş tahsisi yahut da unvan veya nişan verilmesi 
dolayısıyla hazırlanan fermanlar için kullanılmıştır. Nişan, rütbe, imtiyaz ve taltif için 
verilen resmi kağıt. 
Beray: İçin, maksadıyla 
Ber-mantuk: Söylenildiği üzere. 
Ber-muceb: Gereğince, icabına göre. 
Ber-mutad: Her zamanki gibi. Adet olduğu üzere alışıldığı gibi. 
Berri: Toprağa ait, kara ile ilgili. 
Ber-vech: Olduğu gibi, aynen, 
Be-sene: Yılda. 
Bey’:Satmak, bir malı diğer bir mal ile değiştirmek. 
Beyan-birle: Açıklayarak, 
Beyn: Arası, arasında, aralık. İki şeyin arası ikisinin ortası.  
Bi’d-def’at: Bir çok defalar, defalar. 
Bilad: Beldeler, diyarlar, memleketler, şehirler 
Bi’l-cümle: Bütün 
Bi’l-havale: Havale ederek. 
Bi’l-intihab: Seçilerek, 
Bi’l-istisna: istisna edilerek,      dışında. 
Binaen:……den dolayı, bu sebebten. Bunun üzerine, ondan dolayı. 
Birle: İle, 
Birun:Dışarı, dış, harici, 
Bittabi:Tabiatıyla, 
Bu’d:uzaklık, 
Bu’diyet:Uzaklık. 

C-Ç 
 
Canib: Taraf, cihet, yan 
Cebeci:Yeniçeri ocağına bağlı bir sınıf asker 



Cebehane: Barut, kurşun gülle ve benzerleri gibi harp malzemesi ve bunların 
bulunduğu yer. 
Cedid: Yeni, kullanılmamış, pek az zamandan beri bilinen veya mevcut olan. 
Celb: Çekme, çekiş, kendine çekme, yazı ile çağırma. 
Celile:Büyük, ulu, bir yazı sitili. 
Cenub: Güney, 
Cerh:Yaralanmış, yaralı, yara 
Ceride: Gazete, zabıtname, tutanak, 
Cerz:Kesme, yok etme, öldürme. 
Cesamet: Büyüklük, irilik, 
Cesim:İri, büyük, kocaman. 
Cihan-bani:Hükümdarla ilgili. 
Cihan-dari:Hükümdarlık, padişahlık, 
Cihet: Yan, yön, taraf, Yüz,yer,sebeb, vesile bahane, ilgi, vazife, evkaf maaşı 
Cisr:Köprü 
Çaker:Kul, köle, cariye, yanaşma. 
Çakerane:Kölecesine. 
Çakeri:Kula ait, kulluk, kölelik. 
Çar: Dört. 
Çend:Birkaç, 
 
 

D 
 

Dad:Adalet, doğruluk, ihsan vergi 
Dade:Verilmiş, vergi, 
Da’i: Dua eden, duacı, davet eden, sebeb olan. 
Dame:”daim ve baki olsun” anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü. 
Darb:Dövme, vurma, basma. 
Darphane:Devlet paralarının basıldığı yer. 
Daver:Cenab-ı Hakk’ın adı, doğru insaflı olan hükümdar, vezir veya hakim. 
Daye:Taya, süt nine, çocuğa bakan dadı. 
Debbağhane:Hayvan derilerinin terbiye olunduğu, sepilendiği yer. 
Defatir:Defterler, birlekte dikilmiş kağıtlar. 
Der:İçinde. 
Derc:Sokma, arasına sıkıştırma, gazeteye yazma,  
Derdest:Tutma, elde etme, elde olan yapılmakta olan, 
Derkar:Malum, aşikar, bilinen, belli, işte, iş üzerinde bulunan. 
Der-kenar:Kenara yazılmış olan yazı, çıkma yazı, 
Dermiyan:Ortada, arada, 
Dersaadet:İstanbul, Saadet kapısı, 
Deruhte:Üstüne alma, yüklenme, 
Derun:İç, içeri, dahil, gönül, kalp, yürek. 
Derya:Deniz 
Derz:Yiv, dikiş yive, kuru duvarın taşları arasına harç doldurup tesviye etme, 
Dil:Gönül, yürek, kalp, 
Duçar:Tutulmuş, uğramış, yakalanmış, 
Dun:Aşağı, aşağılık, alçak, soysuz kimse, altta, aşağıda, 
Dur:Uzak, evler, bölgeler. 
Düstur:Kanun, kaide, kural, vezir, müşir, devlet kanunlarını içine alan kitap, 



 
 

E 
 

Ebniye:Binalar, yapılar, 
Ecilden:Geciktirilen şey, sebeb, illet, 
Ecnas:Cinsler, neviler, çeşitler, türler, soylar, 
Edamallahu:Allah devam ettirsin manasına kullanılan dua cümlesi, 
Efkar:Düşünceler, fikirler, 
Ehem:Mühim, çok ehemmiyetli, 
Ehven:En zararsız, pek ucuz, daha hafif, kolay, 
Elf:Bin, sayı, binler, 
Elkab:Ünvanlar, soyadlar, evvelce rütbe sahiblerine verilen resmi ünvanlar. 
Elsine:Diller, lisanlar, 
Eltaf:İyi muameleler, iyilik severler, iyilikler, 
El-yevm:Bugün, bugünkü günde, hala, henüz, şimdi, şu anda, şimdiki zamanda, 
Elzem:Lazım, lüzumlu. 
Enderun:Bir şeyin iç tarafı, dahili iç yüz, harem dairesi, evvelce Hırka-i Saadet ile 
Hazine-i Hümayun’un buluduğu saray. 
Enva:Çeşitler, türlüler, 
Envar:Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlalıklar, 
Esami:Namlar, adlar, 
Esbab:Vasıtalar, lazımlar, sebebler, vesileler. 
Esbak:Öncekinden daha önceki, geçmişten önceki, çok daha evvel olan. 
Esman:Bedeller, kıymetler, değerlerx 
Eşcar:Ağaçlar, 
Eşhas:Adamlar, kişiler, şahıslar, 
Etibba:Hekimler, doktorlar, 
Et’ime:Yemekler, aşlar, 
Eytam:Yetimler, öksüzler, 
Eyyam:Günler, gündüzler, 
Ez-kadim:Eskiden beri, 
 
 

F 
 

Fem:Ağız 
Fenni:Nevi, çeşit, sınıf, tabaka, türlü, hüner, marifet, sanat, ilim, 
Ferağ:Serin rüzgar, vazgeçme, bırakıb terk etme, tasarruf hakkını başkasına 
bırakma, 
Ferh:Ferah, sevinçli, şad, 
Ferik:Askeri kolordu komutanı, 
Ferman:Padişah tarafından verilen yazılı emir, 
Fermude:Emrolunmuş, buyurulmuş, emir, ferman, irade, 
Fersude:Yıpranmış, aşınmış, eskimiş, yırtık, 
Fevaid:Menfaatler, faydalar, karlar, kazançlar, 
Fevk:Üst, üst taraf, yukarı, 
Fezleke:Hülasa, netice, özet, 
Fi-ma-ba’d:Bundan sonra, bundan böyle, bir daha 
Füruht:Satma, satım, satış, 



Füyuzat:Suyun taşıp akması, bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık,gürlük, 
Füzun:Çok fazla, 
 
 

G 
 

Gadr:Zulmeden, hain, merhametsiz, çok pahalı mal satan, soyucu, 
Galat:İratlar, gelirler, 
Gark:Boğulma, suya batmış, suda boğulmuş,  
Gurre:Hicri ayların birinci gecesi ve günü, 
Güzar:Geçme, geçiş, 
Güzeran:Geçici, geçen, 
Güzergah:Geçilen yer, geçit, derbent, uğrak, 
Güzide:Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş, 
 
 

H 
 

Hacegan:Hocalar, eskiden yüzbaşı rütbesinin karşılığı olan bir sivil rütbe, 
Had:Sınır, 
Hadika:Ağaçlı, suyu çok bahçe, bostan meyve bahçesi. 
Hafr:Toprak kazma, kazılma, 
Hamisen:Beşinci olarak, beşinci, 
Haml:Gebe olma, gebelik, 
Harik:Yangın, ateş, 
Harik-zedegan:Yangına uğramış kimseler, yangından zarar görmüşler. 
Hasbe’l-mevki:Mevki gereği, 
Hasbe’l-mevsim:Mevsim gereği, 
Hasene:İyilik, iyi hal, iyi iş, hayırlı iş, 
Hass:Bir kimseye ya da bir şeye özel olan nitelik, güç kuvvet, 
Hatab:Odun, odunlar, 
Hatar:Tehlike, 
Havi:İhtiva eden, içine alan, 
Hem-var:Düz, yer, uygun yer bir çırpıda olan yer, 
Himem:Gayretler, emekler, çalışmalar, yüksek iradeler, ermiş olanların tesirleri, 
Hin:An, zaman, vakit, sıra, 
Hitam:Son, nihayet, bitme, tükenme, mührün basıldığı kağıtta kalan izi. 
Hitan:Duvarlar, engeller, avlular, sünnet, sünnetçi, 
 
 

İ 
 

İblağ:Vardıma, vardırılma, eriştirme, eriştirilme, 
İbn:Oğul 
İbtidar:Bir işe süratle başlama,  
İcarat:Kiralar, gelirler, 
İctima:Toplanma, bir araya gelme, 
İctinab:Sakınma, çekinme, 
İctisar:Cesaretlenme, 
İdad:Sayı, hesab. 



İdame:Devamlı, daimi kılma, devam ettirme, sürdürme. 
İka:Yapma, yaptırma, 
İkdam:Gayretle ve sebatla çalışma, 
İktibas:Ödünç alma, 
İktifa:Yeter bulma, yetinme, 
İktisa:Giyme, giyinme, 
İktiza:Lazım gelme, gerekme, lazım gerektirme, 
İlka:Bırakma, bırakılma, terk etme 
İmtidad:Uzanmak, uzayıp gitmek, 
İmtina:Çekinme, vazgeçip geri durma, 
İmtisal:Örnek kabul etme, 
İn’am:İhsan, nimet verme, 
İnayet:Yardım, lütuf meded etmek, mühim bir işle karşılaşıp onunla meşgul olmak, 
İnba:Haber verme, ihbar eyleme, 
İnhidan:Çökme, yıkılma, viran olma, 
İnhina:Eğilme, eğrilme 
İnkita:Tükenme, kesilme, 
İntac:Neticelenme, husule getirme, sona erdirme, 
İntihab:Seçmek, ayırıp beğenmek,  
İntikal:Bir yerden bir yere nakletmek, 
İntizar:Bekleme, beklenilme, gözleme,  
İrad:Varid kılmak, getirmek, söylemek gelir, kazanç.Bir mal veya mülkün getirdiği 
kazanç. 
İrade:İstek, arzu, dilemek, emir, ferman,  
İra’e:Göstermek, göstererek öğretmek, 
İrca:Eski haline çevirme, çevrilme, geri döndürme, 
İrsal:Göndermek, göderilmek, yollamak, havale kılmak, salıvermek, 
İsale:Akıtmak, dökmek, 
İsdar:Çıkarma, çıkarılma, sudur ettirme, 
İska:Sulama, su verme, suvarma, 
İstiab:İçine almak, kaplamak, 
İstida:Rica ile istemek, davet etmek, bir iş için resmi bir daireye verilen ve istek 
bildiren kağıt. Dilekçe. 
İstifsar:İfade isteme, sorma sorup anlama, 
İstihbar:Haber sormak, haber almayı istemek, 
İstihka:Kazanılan şey, hak edilen, hakkını almak, hakkını istemek. 
İstihrac:Bir şeyin içinden bir şey çıkarmak, bir manayı istidlal etmek, 
İstihsal:Hasıl etmek,husule getirmek, 
İstihzar:Huzura gelme, hazır etme, huzura davet etme, hazırlama, 
İsti’lam:Bilgi edinmek için yüksek bir makamdan alt makama sorulma, yazı ile bilgi 
isteme, 
İş’ar:Yazı ile haber vermek, anlatmak, bildirmek, 
İ’ta:Vermek, bahşetmek, ihsan etmek, 
İ’zam:Büyük görmek, büyük bilmek, 
İzbaz:Yazma, yazma ile bildirme, 

 
K 
 

Kadime:Eskiden beri, kadim olarak, 
Ka’ime:Uzun bir kağıda yazılan ferman, kitap yaprağı, kağıt para, 



Kalil:Az, 
Karib:Çok yakın, yerce ve mekanca uzak olmayan, yakın hısım, 
Karin:Yakın, hısım, Yaşı aynı olan arkadaş, refik, komşu. Bir şeyi elde eden, nail 
olan. 
Karye:Köy, nahiyeden küçük olan, insanlarla meskun yer, 
Kema-kan:Eskiden olduğu gibi,eski tarzda, 
Kemine:Hakir, aşağı, aciz,noksan, eksik, 
Kemterane:Fakirce, acizce çok küçük nisbette, 
Kesan:Adamlar, insanlar, kişiler, 
Kesret:Çokluk, sıklık, bolluk, 
Keşide:Çekilen, çekilmiş,tertip edilmiş, Yazılmış, 
Kethüda:Kahya, 
Ketm:Saklamak, gizlemek, sır tutmak, 
Keyl:Ölçme, kile, hububat ölçüsü, ölçek, 
Kıllet:Azlık, kıtlık, 
Kıt’a:Bir dönüm araziden az olan yer, parça , cüz, bölük, kısım, 
Kisve:Elbise, kılık, hususi kıyafet. 
Kurb:Yakınlık, yakında oluş, 
Külli:Külle mensub, umumi, bütün, çok ziyade, fazla, 
Küşad:Açış, ilk açılış merasimi, açma, fethetme. Yeni yapılan resmi bir yapının ilk 
defa olarak açılması, 
 

L 
 

Lahm:Et, her şeyin içi ve üzeri, 
Layiha:Düşünülen veya tasavvur edilen bir şeyin yazılması, tasarı, 
Lede’l-arz:Arz olunduğu zaman, 
Lede’l-havale:Havale olunduğu zaman, 
Lede’l-isti’lam:Yazı ile bilgi istendiğinde 
Leffen:Beraber sararak, iliştirilmiş olarak, ek olarak. 
li-ecli’t-tetkik:Tetkik için, 
 
 

M 
 

Maada:Başka, bundan gayri, 
Maa-mafih:Öyle olmakla beraber, 
Mah-be-mah:Aydan aya. 
Mahlulat:Mirasçısı olmadğı için evkafa veya hükümete kalan miraslar. Görev veya 
kadro yönünden meydana gelen boşluklar, 
Mahruse:Büyük şehir, 
Mahsub:Sayılmış, hesablanmış, 
Mai:Su cinsinden akıcı, su renginde, mavi, 
Makrun:Ulaşmış, kavuşmuş, yakın, müsadeye mazhar, 
Maktu’:Kesilmiş, kat olunmuş. 
Malum:Bilinen, belli, 
Mamul:İmal edilmiş, yapılmış, işlenmiş, 
Manzur:Görülen, bakılan, nazar edilen, beğenilen, 
Maraz:Hastalık, illet, dert, bela, 
Marru’z-zikr:Yurarıda geçmiş olan, adı geçen, 



Ma’ruf:Bilinen, tanınmış, belli, meşhur, 
Ma’ruz:Bir şeyin etkisine uğramak veya uğratmak, arzolunmuş, arzolunan, 
Maslahat:İş, mesele, sulh yolu, fayda, maksat, 
Mazbata:Bir toplantıda konuşulanların neticesinin yazılı şekli, kararname. Tutanak, 
Me’a:İle, birlikte, beraber. 
Mebhuse:Bahsolunan, bahsolunmuş, evvelce bahsi geçmiş, 
Meccanen:Ücretsiz, parasız, 
Mecmu’:Bütün, hepsi, topluca, yığılmış, cem’ olunmuş, bir araya getirilmiş şey, 
Mecruh:Yaralı, yaralanmış. 
Medar:Sebeb,vesile, 
Medhal:Girilecek taraf, dahil olacak yer, 
Medyun:Borçlu, vereceği bulunan, 
Mefhum:Anlaşılan, mana ifade, sözden çıkarılan mana, 
Mekkareci:Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse,  
Melbusat:Giyilecek şeyler, elbiseler, 
Melfuf:Sarılı, bir mektup veya bir şey içine konulmuş olan, ekli, 
Memhur:Mühürlenmiş, damgalanmış, 
Memnu’:Yasak, menedilmiş. Mani olunmuş. 
Menabi:Kaynaklar, pınarlar, 
Menut:Asılı, muallak, bağlı, mütevakkıf, merbut, vabeste 
Merbut:Bağlı, rabtedilmiş, ekli, bitişmiş, bitişik, 
Merhun:Rehin edilmiş olan, ödünç alınan bir şeyin teminata bağlamak için onun 
yerine verilen herhangi bir şey, 
Mesalih:Maslahatlar, işler, 
Meşkuk:Şüpheli, 
Meşmul: Kaplanmış, şümullenmiş, etrafı çevrilmiş, bir şeyin içinde bulunan. 
Meşruh: şerh olunmuş, anlatılmış, açıklanmış, izah olunmuş. 
Meşrut: Şartlı, şart ile bağlı. 
Mevkufat: Bir zaman için tutulub alıkonulmuş mal veya para. Vakfedilmiş mal emlak. 
Mevsuk: Kendisine inanılır olan, sağlam, delile  dayanan hakikat. 
Mikyas: Kıyas edecek. Ölçecek alet, ölçü aleti. Uzunluk ölçüsü, ölçek 
Mine’l-u kadim: Eskiden bire, çok evvelden. 
Miyah: Sular 
Muahharen: Sonradan, bilahere. 
Muallak: Askıda, hakkında karar verilmemiş, hallolunmamış. 
Mu’attal: Tatil edimiş, bırakılmış, kullanılmaz, battal. 
Mugayir: Aykırı, uymaz, zıt. 
Muhammen:Tahmin edilen, ortalama olarak kabul edilen değer. 
Muharrer: Tahrir olunmuş, yazılmış, yazılı. 
Muhat: İhata olunmuş, etrafı cevrilmiş, etrafı kuşatılan. Bir şeyin içinde bulunan. 
Muhterik: Ateşle yanmış olan yangın. 
Muhtevi: İhtiva eden bir yere toplayan, içine alan, kaplayan. 
Mukaddem: Zaman ve mekan cihetiyle daha evvel olan, askerin ön tarafına 
sevkedilen karakol. 
Mukarrer: Kararlaştırılmış, karar verilmiş,  
Murur: Geçmek, gitmek. Bir taraftan girib öteden çıkmak, sona erme, nihayet bulma. 
Musaddak: Doğruluğu tasdik edilmiş, sadakati ve doğruluğu tanınmış, isbat edilmiş 
olan. 
Musammen: Kat’i olarak karar verilmiş, kararlaştırılmış, hakkında karar verilmiş olan. 
Musanna: Sonradan yapılmış, Sanatla ve düzgün yapılmış olan. 



Mutad: İtiyad etme, baş eğme, tabi olma. 
Mutazarrır: Zarar ve ziyana uğrayan, zarar görmüş olan. 
Muvazene: Ölçme, denk olub olmadığını bilmek için tartmak, ölçmek, iki şeyin 
vezince birbirine denk olması. Uygunluk, gelir ile giderin bir gelmesi. 
Muzayaka: Sıkıntı, darlık, yokluk, parasızlık. Zorluk. 
Muzır: Ziyan veren, zararlı, zarara sokan. 
Mübaderet: Bir iş yapmaya girişme. 
Mübayaa:Satın almak, 
Mübhem:İyice belli olmayan, belirsiz, 
Mücrimin:Suçlular, cürüm işlemiş olan kimseler, 
Müdevver:Yuvarlak, değirmi halde olan dödürülmüş, tedvir olunmuş. 
Müeyyed:Teyid edilmiş, doğrulanmış, kuvvetlendirilmiş, sağlam. 
Mühimmat:Mühimler, lüzumlu olanlar, harp malzemesi, 
Müktezi:İktiza eden şeyler, gerekli olan ve icab eden şeyler, 
Mülahaza:Mütalaa, dikkate bakmak, iyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. 
Mülga:İlga edilmiş, kaldırılmış, metruk ve lağvedilmiş şey, terk edilmiş. 
Mültezim:Bir şeyi kendi üzerine lazım eden, iltizam eden, üzerine alan, deruhte 
eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi 
varidatının tahsilini üzerine alan. 
Mümeyyiz:Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü fark eden. 
Münakasa:İhale ve alışveriş gibi şeylerde eksiltme. 
Münaza’un-fih:Hakkında münacaa olunan ihtilaflı, davalı, kavgalı, 
Münderic:Yer almış, derc olunan, bir şeyin içine konulmuş bulunan, içinde bulunan, 
Münferid:Tek başına, tek, yalnız, kendi başına, 
Münhasır:İnhisar eden, sınırlanmış, her yanı çevrili, 
Münhedim:Yıkılmış, harap olmuş, 
Münkasem:Taksim edilmiş, bölünmüş, ayrılmış, 
Mürafaa:Karşılıklı hak iddia ederek konuşmak, bir dava için birisini hakim huzuruna 
celb ettirmek, yüzleşerek muhakeme olunmak, 
Mürd:Ölmüş, ölü, 
Müsavi:Birbirine denk olmak, aynı seviyede olmak, 
Müstehak:Hak etmiş, hak kazanmış, layık, 
Müsted’i:Dilekçe veren, istida eden kimse, 
Müşürun-ileyh:Kendisine işaret olunan, adı geçen, adı anılan, 
Müşir:Emir ve işaret eden. Mereşal. 
Müş’ir:İş’ar eden, haber veren, bildiren, 
Mütemadiyen:Devamlı surette, 
Müzehheb:Yaldızlanmış, yaldızlı, altın sürülmüş, 
Müzeyyen:Süslenmiş, süslü, 
Müzil:İzale eden, yok eden, gideren. 
 
 

N 
 

Na-kabil: Mümkün olmayan, kabil olmayan, cahil, kabiliyetsiz. 
Na-tamam:Tamamlanmamış, bitmemiş, yarı kalmış. 
Nekahat:Hastalıktan yeni kalkıp henüz iyleşmiş, iyiliğe yüz tutmuş olmak 
hali.Hastalıkla sıhhat arasındaki hal. 
Nevahi:Taraflar, yanlar, nahiyeler. 
Nevakis:Eksiklikler, noksanlar. 



Nısf:Yarım, yarı. 
Nim:Yarım, nısf, buçuk, yarı. 
Nukat:Noktalar. 
Nümayan:Görünen, aşikar olan, 
Nüzhet:İç açıklığı, safa, eğlenme, gönül ferahlığı. Temizlik, paklık. 
 
 

P-R 
 

Penahi:Sığınma. 
Pesandane:Beğenecek şekilde, 
Pişgah:Ön, huzur. 
Rabi’an:Dördüncü olarak. 
Raci:Geri dönen, münasebeti ilgisi olan. 
Rafi:Kaldıran, yücelten, yükselten, 
Rah:Yol, tutulan yol, meslek, usul. 
Ra’y:Otlatma, otlama. 
Remide:Ürkmüş, korkmuş, 
Re’s:Baş, kafa. 
Reside:İkamet etmek, oturmak. Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış. 
Re’y:Görüş, görmik, rey. 
Rif’atli:Yükseklik ve yüceliği olan. Askerlikte binbaşılarla mülkiyede üçüncü rütbe 
sahiplerinin ünvanı. 
Rikab:Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü, 
Rindane:Kalender olana yakışır şekilde. 
Ru’b:Dörtte bir, çeyrek, 
Ruşen:Aydın, parlak. 
Rüsumat:Bazı yerlerden  devletçe alınan vergiler. Gümrük idaresi. 
Rü’us:Sadrazamın verebileceği küçük rütbeler için verilen resmi yazı. İlmiye, sarıklı 
ulema derecelerinden biri. 
Rü’yet:Görme, bakma, görülme. 
 
 

S 
 

Sabık:Geçen, önceki, eski. 
Sadaret-penahi:Sadrazama ait, sadrazamla ilgili. 
Sagir:Küçük, ufak. 
Sahihan:Gerçekten, gerçek olarak. 
Salifü’l-beyan:Beyanı geçmiş, bildirilmiş. 
Salifü’z-zikr:Zikri geçen, bildirilen. 
Salis:Üçüncü. 
Sani:İkinci. 
Savb:Taraf, cihet, yön. 
Savt:Ses, sada, bağırma, haykırma, çığlık. 
Sa’y:Gayret, çalışma, emek. 
Sayf:Yaz, yaz mevsimi. 
Seb’:Yedi. 
Sebk:İlerleme, ileri geçme. 
Sebkat:Geçmek, ilerlemek. 



Sehil:Kolay, sade. 
Sehim:Hisse bedeli, pay, hisse. 
Senaveri:Birisini medhedene, övene ait. 
Seniyyü’l-himema:İradeleri yüksek olan, çalışmaları yüce olan. 
Sim:Gümüş. 
Sinin:Yıllar. 
Sirkat:Çalma, hırsızlık. 
Siyak:Söz gelişi, ifade tarzı, üslup, tarz, yol. 
Siyanet:Koruma. 
Südde:Kapı, eşik. 
Sudur:Çıkma, meydana gelme, sadır olma. 
Suhulet:Kolaylık. 
Suret-dade:Sureti verilmiş. 
Su’ubet:Güçlük, zorluk. 
Say:Cihet, yön, taraf. 
Sükkan:İkamet edenler, oturanlar. 
Sünuh:Akla, hatıra gelme, içe doğma. 
Süyul:Seller. 
 
 

Ş 
 

Şaduman:Sevinçli. 
Şahane:Hükündarla ilgili, hükümdara özgü olan. 
Şedid:Yeğin, şiddetli. 
Şehin-şahi:Ulu padişahlık, yüce hükümdarlık. 
Şer’:Allahın emri ile ayet, hadis, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha esasları üzerine 
kurulmuş olan din kaideleri. 
Şerait:Şartlar, koşullar. 
Şeref-mevrud:Şerefle gelen veya gelmiş. 
Şeref-sudur:Şerefle çıkan. 
Şeref-sünuh:Şerefle hatırlanan. 
Şerh:Açma, ayırma, açıklama, yorumlama. 
Şerik:Ortak. 
Şevket-makrun:Şevketli. 
Şikar:Av. 
Şimal:Kuzey. 
Şimşad:Şimşir ağacı. 
Şimşir-baz:Kılıçla oynayan. 
Şimendifer:Demir yolu, demir yolu katarı, tren. 
Şita:Kış. 
Şükuh:Azamet, celal, mehabet. 
 
 
 
 

T 
 

Ta’addi:Geçme, saldırma. 
Taayyün:Meydana çıkma, belirleme. 



Tab’:Mühür, damga ve saire basmak. 
Tabib:Doktor, hekim. 
Tahdid:Sınırlama, sınırlandırma. 
Tahdis:Söyleme, anlama, rivayet etme. 
Taht:Alt, aşağı, hükümdarların oturduğu büyük koltuk. 
Takarrur:Yerleşme, kararlaşma. 
Takarrüb:Yaklaşma, yanaşma. 
Takayyüd:Kayıtlı olma hali. 
Takrir:İyi ifade etmek, bildirmek, ağzından anlatmak, yerleştirmek, kararlaştırmak, 
yerini belirlemek.Eskiden resmi dairelerden sadece mühürlenmiş olarak Babıali’ye 
gönderilen yazı. 
Ta’lik:Asmak, geciktirmek, bağlamak, bir zaman bıraktırmak. 
Tanzifat:Temizlik işleri. 
Tarafeyn:İki taraf. 
Tarassud:Gözleme, gözetleme. 
Tari:Ansızın çıkan, birdenbire görünen. 
Tarik:Yol. 
Te’diye:Ödeme, gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme. 
Tedricen:Derece derece, yavaş yavaş, azar azar. 
Te’ehhürat:Sonraya kalma, geçikmeler. 
Tefrik:Ayırt etme, ayırma. 
Tefriş:Bir yeri gerekli eşya ile döşeme, tefriş etme. 
Tefviz:Bir işi bir kimsenin üzerinde bırakma. 
Tehvin:kolaylaştırma, hafifletme. 
Tekasür:Çoğaltma. 
Tekessür:Çoğalmak, kesretli olmak. 
Tekevvün:Oluş, oluşma, var olma, doğuş. 
Tekmil:Tamamlamak, kemale erdirmek, mükemmelleştirmek. 
Teksir:Çoğaltma. 
Telhis:Özet, özetleme, kısaltma. Sadrazamın bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte 
özet olarak yazıp padişaha sunduğu kağıt. 
Temidid:Uzatma, sürdürme. 
Temessük:Borç senedi, senet, tutmak, sarılma, sıkıca tutma. 
Temhir:Mühürleme. 
Temlilname:Miri arazi gelirinin birine verilmesi veya şartlara uygun olarak rakabenin 
temlikini bildiren vesika. 
Tenakus:Eksilme, kesilme, azalma. 
Tensib:Uygun görme, yaraştırma. 
Tenzil:İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma. 
Terakki:İlerleme, yükselme, gelişme. 
Teraküm:Birikme, yığılma. 
Terbian: Dört taraflı olarak. 
Terdifen:Arkasından yürüterek, katarak. 
Terkim:Rakam atma, atılma, yarma, yazma. 
Termim:Tamir etme, onarma. 
Tertib:Belli bir sıralama ile düzenleme, sıraya koyma, dizme. 
Tesmiye:İsimlendirme, ad verme. 
Tesyar:Gönderme, gönderilme. 
Teşmil:Kapsamına alma, genişletme, yayma. 
Tevarüd:Varid olma, gelme, yetişme, vasıl. 



Tevki’:Padişah buyruklarına çekilen tuğra, bu tuğrayı taşıyan buyruk. 
Tevlid:Doğurma, netice verme. 
Tevzi:Dağıtma, paylara ayırma. 
Teyid:Kuvvetlendirmek, sağlanlaştırmak, desketlemek. 
Tezkar:Zikretme, hatırlatma, anma, yad olunma. 
Tezyid:Arttırmakçoğaltmak. 
Tezyin: Süslemek, donatmak, bezemek, güzelleştirmek. 
Tuba: Güzellik, iyilik, hoşluk. 
Tuğyan: Taşma, kabarma. 
Tulen: Boyca, boyuna, uzunluğuna 
Turab: Toprak. 
Turuk: Tarikler, yollar. 
 
 

U-Ü 
 

Ubudiyet: Kulluk, kölelik, kul olduğunu bilip Allah’a itaat etme. 
Ubur: Geçme, aşma. 
Uhde: Görev, birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, bir işi üzerine alma, söz verme. 
Ulya: Pek büyük, pek yüce, daha yüksek, çok yüksek olan. 
Umk: Derinlik, dibi derin. 
Ücurat: Ücretler. 
Ülfet: Alışma, alışkanlık, birisiyle münasebette bulunmak, dostluk. Huy etme, 
görüşme,  
 

V 
 

Vabeste: Bağlı. 
Vahi: Boş, saçma. 
Vasati: Orta, ortalama. 
Vaz’: Koyma, koyulma, konulma. 
Vech: Yüz, surat, şekil. 
Vecihle: Cihet, yön taraf, cephe, tarz, şekil, sebeb, üslub. 
Vekalet-penahi: Sadramazama mensub, sadrazamla ilgili. 
Veliyyü’l-emr: Emir sahibi, amir. 
Veliyyü’n-ni’am: Nimet sahibi, velinimet, besleyen, birine, yaşadığı müddetçe tesiri 
devam edecek olan iyilik ve bağışlarda bulunan kimse. 
Vesail: Vesileler, sebebler. 
Vesaya: Koruma, esirgeme, gözetme. 
Vücub: Zaruri olma, olmaması imkansız olma, vacip ve lazım olmak, sabit olmak. 
Vürud: Gelme, geliş, ortaya çıkma, yetişme. 
 
 
 
 
 

Y-Z 
Yaveran: Yaverler, yardımcılar. 
Yed: El. 



Yekta: Tek, eşsiz, yalnız. 
Yevm: Günlük, gündelik. 
Yezdan: Allah. 
Zade: Evlat, oğul. 
Zeban: Dil, lisan. 
Zeyl: Ek, ilave, etek. 
Zıllullahi:Yeryüzünde Allah’ın gölgesi anlamında hükümdarlar, halifeler için 
kullanılan büyükleme 
Zımında:Dolayısıyla için. 
Zide:Artsın çoğalsın, çok olsun.manalarıyla dua ve temennilerde bulunmak üzre 
kullanılan bir söz. 
Zimemat:Borçlar. 
Zir:Alt, aşağı. 
Zira:Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan ve uzunluğu 75-90 cm.arasında 
değişen bir uzunluk ölçüsü. 
Zi-şeref:Şeref sahibi, şerefli. 
Ziya;Işık, aydınlık. 
Zuhur:Ortaya çıkma derecesi, meydana çıkma, ansızın meydana gelme, baş 
gösterme, görünme 
Züvvar:Ziyaretçiler. Hal hatır sormağa gidenler. 



Padişahların Saltanat Yılları 
 

 

 
Sıra 

 
Padişah Adı 

 
Hicrî Tarih 

 
Miladî Tarih 

 
Saltanat 
Süresi 

 
1 
 

 
ll.Osman 

 
680-727 

 
1281-1326 

 
45 yıl 

 
2 
 

 
Orhan Gazi 

 
727-761 

 
1326-1359 

 
33 yıl 

 
3 
 

 
I. Murad 

 
761-792 

 
1359-1389 

 
30 yıl 

 
4 
 

 
I. Bâyezîd 

 
792-805 

 
1389-1402 

 
13 yıl 

 
5 
 

 
I. Mehmed 

 
816-5.824 

 
1413-6.1421 

 
8 yıl 

 
6 
 

 
II. Murad 

 
824-1.1.855 

 
1421-3.2.1451 

 
30 yıl 

 
7 
 

 
II. Mehmed 

 
16.1.855-4.3.886 

 
18.2.1451-3.5.1481 

 
30 yıl 

 
8 
 

 
II. Bâyezîd 

 
22.4.886-7.2.918 

 
21.5.1481-24.4.1512 

 
31 yıl 

 
9 
 

 
I. Selim 

 
7.2.918-? 926 

 
24.4.1512-22.9.1520 

 
8 yıl 

 
10 
 

 
I. Süleyman 

 
17.10.926-21.2.974 

 
30.9.1520-7.9.1566 

 
46 yıl 

 
11 
 

 
II. Selim 

 
9.3.974-10.10.982 

 
24.9.1566-12.1574 

 
8 yıl 

 
12 

 
III.Murad 

 
8.9.982-6.5.1003 

 
22.12.1574-16.1.1595 

 
21 yıl 

 
13 

 
III. Mehmed 

 

 
16.5.1003-18.7.1012 

 
27.1.1595-21.10.1603 

 
9 yıl 



 

 
14 

 
I. Ahmed 

 
18.7.1012-22.11.1026 

 
22.1.1603-21.12.1617 

 

 
14 yıl 

 
15 

 
I. Mustafa (1. Kez) 

 
23.11.1026-1.3.1027 

 
22.11.1617-26.2.1618 

 
3 ay 

 
16 
 

 
II. Osman 

 
1.3.1027-8.7.1031 

 
26.2.1618-19.5.1622 

 
4 yıl 

 
(15) 

 

 
I. Mustafa (2. Kez) 

 
8.7.1031-14.11.1032 

 
19.5.1622-10.9.1623 

 
1 yıl 

 
17 
 

 
IV. Murad 

 
14.11.1032-10.1049 

 
9.9.1623-2.1640 

 
17 yıl 

 
18 

 
I. İbrahim 

 

 
16.10.1049-18.7.1058 

 
8.2.1640-8.8.1648 

 
8 yıl 

 
19 
 

 
IV. Mehmed 

 
18.7.1058-2.1.1099 

 
8.8.1648-8.11.1687 

 
39 yıl 

 

 
20 
 

 
II. Süleyman 

 
2.1.1099-26.9.1102 

 
8.11.1687-22.6.1691 

 
4 yıl 

 
21 
 

 
II. Ahmed 

 
26.9.1102-22.6.1106 

 
23.6.1691-6.2.1695 

 
4 yıl 

 
22 
 

 
II. Mustafa 

 
22.6.1106-10.4.1115 

 
6.2.1695-23.6.1703 

 
8 yıl 

 
23 
 

 
III. Ahmed 

 
10.4.1115-18.3.1143 

 
23.6.1703-1.10.1730 

 
27 yıl 

 
24 
 

 
I. Mahmud 

 
19.3.1143-27.2.1168 

 
1.10.1730-13.12.1754 

 
24 yıl 

 
25 

 
III. Osman 

 

 
28.2.1168-16.2.1171 

 
14.12.1754-20.10.1757 

 
3 yıl 

 
26 

 
III. Mustafa 

 
16.2.1171-8.11.1187 

 
30.10.1757-21.1.1774 

 
17 yıl 

 
27 

 
I. Abdülhamid 

 

 
8.11.1187-11.7.1203 

 
21.1.1774-7.4.1789 

 
15 yıl 

 
28 

 
III. Selim 

 

 
11.7.1203-21.3.1222 

 
7.4.1789-29.5.1807 

 
19 yıl 



 

 
29 
 
 
 

 
IV. Mustafa 

 
21.3.1222-4.6.1223 

 
29.5.1807-28.7.1808 

 
1 yıl 

 
30 

 
II. Mahmud 

 

 
4.5.1223-17.4.1255 

 
28.7.1808- 
30.7.1839 

 
31 yıl 

 
31 

 
Abdülmecîd 

 

 
18.4.1255-16.11.1277 

 
1.8.1839-25.6.1861 

 
22 yıl 

 
32 
 

 
Abdülazîz 

 
16.11.1277-6.5.1293 

 
25.6.1861-30.5.1876 

 
15 yıl 

33 
 

V. Murad 6.5.1293-10.10.1293 30.5.1876-31.8.1876 3 ay 

 
34 
 

 
II. Abdülhamid 

 
10.10.1293-6.4.1327 

 
31.8.1876-27.4.1909 

 
33 yıl 

35  
V. Mehmed (Resad) 

 

 
6.4.1327-24.9.1336 

 
27.4.1909-3.7.1918 

 
9 yıl 

 
36 

 
VI. Mehmed 
(Vâhideddîn) 

 
25.9.1336-11.3.1341 

 
4.7.1918-1922 

 
4 yıl 

 



CUMHURBAŞKANLARIMIZ 
 

 
1 
 

 
M:Kemal ATATÜRK 

 
29.10.1923 

 
10.11.1938 

 
2 
 

 
İsmet İNÖNÜ 

 
11.11.1938 

 
22.05.1950 

 
3 
 

 
Celal BAYAR 

 
22.05.1950 

 
27.05.1960 

 
4 
 

 
Cemal GÜRSEL 

 
10.10.1961 

 
28.03.1966 

 
5 
 

 
Cevdet SUNAY 

 
28.03.1966 

 
28.03.1973 

 
6 
 

 
Fahri KORUTÜRK 

 
06.04.1973 

 
06.04.1980 

 
7 
 

 
Kenan EVREN 

 
09.11.1982 

 
09.11.1989 

 
8 
 

 
Turgut ÖZAL 

 
09.11.1989 

 
17.04.1993 

 
9 
 

 
Süleyman DEMİREL 

 
16.05.1993 

 
16.05.2000 

 
10 
 

 
Ahmet Necdet SEZER 

 
16.05.2000 

 
28.08.2007 

 
11 
 

 
Abdullah GÜL 

 
28.08.2007 

 
… 

 



BAŞBAKANLAR 
 
 

Sıra No Başbakan Adı Hizmet Yılları 

 
1 
 

 
Mustafa İsmet İnönü 

 
1923 - 1924 

 
2 
 

 
Ali Fethi Okyar Bey 

 
1924 – 1925 

 
3 
 

 
İsmet İnönü (2. kere) 

 

1925 - 1937 
 

 
4 
 

 
Celal Bayar 

 

1937 - 1939 
 

 
5 
 

 
Refik Saydam 

 
1939 - 1942 

 
6 
 

 
Şükrü Saraçoğlu 

 
1942 – 1946 

 
7 
 

 
Recep Peker 

 

1946 - 1947 
 

 
8 
 

 
Hasan Saka 

 
1947 - 1949 

 
9 
 

 
Şemsettin Günaltay 

 

1949 - 1950 
 

 
10 

 

 
Adnan Menderes 

 
1950 – 1960 

 
11 

 

 
Cemal Gürsel 

 
1960 - 1961 

 
12 

 

 
İsmet İnönü (3. kere) 

 
1961 – 1965 

 
13 

 

 
Suat Hayri Ürgüplü 

 

1965 



 

 
14 

 

 
Süleyman Demirel 

 

1965 – 1971 

 
15 

 

 
Nihat Erim 

 

1971 - 1972 

 
16 

 

 
Ferit Melen 

 

1972 - 1973 

 
17 

 

 
Naim Talu 

 

1973 - 1974 

 
18 

 

 
Bülent Ecevit 

 

1974 

 
19 

 

 
Sadi Irmak 

 

1974 - 1975 

 
20 

 

 
Süleyman Demirel (2. kere) 

 

1975 - 1977 

 
21 

 

 
Bülent Ecevit (2. kere) 

 

1977 

 
22 

 

 
Süleyman Demirel (3. kere) 

 

1977 

 
23 

 

 
Bülent Ecevit (3. kere) 

 

1978 - 1979 

 
24 

 

 
Süleyman Demirel (4. kere) 

 

1979 - 1980 

 
25 

 

 
Bülent Ulusu 

 

1980 - 1983 

 
26 

 

 
Turgut Özal 

 

1983 - 1989 

 
27 

 
 

 
Yıldırım Akbulut 

 

1989 – 1991 



 

 
28 

 

 
Mesut Yılmaz 

 

1991 

 
29 

 

 
Süleyman Demirel (5. kere) 

 

1991 - 1993 

 
30 

 

 
Tansu Çiller 

 

1993 - 1996 

 
31 

 

 
Mesut Yılmaz (2. kere) 

 

1996 

 
32 

 

 
Necmettin Erbakan 

 

1996 – 1997 

 
33 

 

 
Mesut Yılmaz (3. kere) 

 

1997 - 1998 

 
34 

 

 
Bülent Ecevit (4. kere) 

 

1999 - 2003 

 
35 

 

 
Abdullah Gül 

 

2002 - 2003 

 
36 

 

 
Recep Tayyip Erdoğan 

 

2003 - ? 

 



 
 

DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLARI 
 

 
Sıra 

 
Belediye Başkanı 

 
Hizmet Yılları 

 
1 
 

 
Ahmet Yardım 

 
1921 - 1928 

 
2 
 

 
Cemal Diker 

 
1958 - 1960 

 
3 
 

 
Kemal Şenocak 

 
1963 - 1965 

 
4 
 

 
Lütfi Sönmez 

 
1965 - 1973 

 
5 
 

 
Kadir Doğan 

 
1973 - 1977 

 
6 
 

 
Hasan Karabulut 

 
1977 - 1980 

 
7 
 

 
Şerif Atay 

 
1981 - 1982 

 
8 
 

 
Mustafa Atay 

 
1984 - 1989 

 
9 
 

 
Şerif Atay 

 
1989 - 1999 

 
10 
 

 
Ramazan Demir 

 
1999 - 2004 

 
11 
 

 
Hüseyin Gürçam 

 
2004 - 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HARİTALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 


