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tarihçesinden sonra  terekeler  hakkında bilgi verip terekelerin neleri kapsadığını , 
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izlerini bulmaya çalıştık. 
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ÖNSÖZ 

 

Osmanlı devleti bir çok ulusun bir arada yaşadığı  bir devletti. Bu kadar 

topluluğun bir arada tutulmasında Osmanlı hukuk anlayışı çok önemlidir. Osmanlı 

hukuk anlayışını anlamamız için o dönemin hukuki kayıtları olan tereke kayıtları  

önemli verilerdendir. Çalışmada kullanılan terekeler  o dönemin hukuki belgeleri 

olduğu için o dönemin mahkemelerde yapılan miras hukukunu , o dönemin yaşam 

tarzında kullanılan eşyalar, tarım ürünlerini, yöresel giyim tarzını, o dönemin 

piyasadaki eşyaların Denizli şehrindeki piyasa değerini öğrenebilme seçeneklerini , 

yerel kültüre ait pek çok unsuru öğrenebilme seçeneklerini bizlere sunuyor. 

Çalışmamızla yerel tarih alanında önemli ipuçlar veriyor. Denizli yerel tarihini 

anlamak  için  sosyo ekonomik anlayışı  önemli bilgiler içermektedir.Yapılan 

çalışmadaki amaç Denizli hakkında yerel kültüre ait  bilinen  bilgilerin dışında  yeni  

bilgiler edinebilmektir. Osmanlı Devletinden günümüze kadar uzanan süreçte  yerel 

yaşamda halkın kullandığı temel ev ihtiyaçları dışında kullanılan yöreye özgü  

eşyaların günümüze gelene kadar  hangi izleri taşıyıp taşımadığına yöresel kültürü 

anlamak açısından yerel ürünler üzerinden bir panaroma sunmaktadır. 

İnsanlık için ve yaşadığımız toplumda ölümün bir hayat gerçeği olduğu 

kaçınılmaz bir gerçektir.Ölümle beraber kişinin ardından kalan mirası yakınları 

arasındaki dağıtımı geçmişten günümüze kadar gelen süreçte insani ve hukuki bir  

gereklilik olarak görülmüştür. Halk arasındaki söyleşiyle ‘‘ölüm hak miras helal 

anlayışı’nı  hukuki yansımasını tereke kayıtlarında görmekteyiz. Tereke kayıtlarıyla 

varislere miras taksimi  yapılmadan önce ne gibi hukuksal uygulamalardan 

geçildiğini , tereke taksimi yapılana kadar  hukuki işleyişin nasıl olduğunu sorularına 

cevab aranılabilir.Tereke kayıtlarında ölen çok  zengin birinin  mal varlığının  

varisleri için neden  zenginliğe kapı aralayıp aralamayacağını , zenginliğin mirasçılar 

açısından neden zenginlik ifade etmeyeceği sorusunun cevabını yapılan çalışmayla  

aranmaya çalışılmıştır. İslam miras hukuk anlayışı mirasçıları nasıl sınıflandırmıştır. 

Sınıflandırmaya tabi tutarken ne gibi kıstasları gözönüne alarak aile bireylerine 

dağıtım yapılmıştır.Tereke kayıtlarıyla miras hukukuyla ilgili pek çok soruya cevap 

bulmaya çalışılmıştır . 
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Osmanlı ekonomisinin en önemli ayaklarından biriside hayvancılık sektörü 

idi. Denizli için hayvancılığın ne kadar öneme haiz olduğunu ve hayvancılığın 

ekonomik hayattaki yerini anlamak için  tereke kayıtlarına başvurulabilir. 

Hayvancılığın neden önemli olduğunu , bir hayvan cinsinin tereke kayıtlarında yaş, 

cins, renk gibi  ne kadar ayırıcı özelliği varsa pek çok farklı özelliğine göre neden 

ayrılma ihtiyacı hissedilmesinin sebebine terekelerde aranması gereken sorulardandır 

İncelenen bu tereke kaydıyla meyve ve sebze gibi gıda maddelerinin 

çeşitlerini, farklı yerlerdeki satış fiyatları mukayeseli olarak görülebilir. Alt 

tabakadaki halkın temel tüketim maddesi hububatın halkın temel gıda maddesi 

olmasının yanında stratejik bir önemide vardı. Osmanlı devleti gibi fetihçi devletler 

kalabalık ordularının iaşesi için buğday zorunlu bir ihtiyaçtı. Ayrıca sefer zamanında 

atların yiyeceği olan arpada stratejik açıdan önemliydi. Bundan dolayı devlet 

tarafından hububat ziraatı teşvik edilip üretimin artmasına yönelik bir strateji takip 

edilmiştir. Terekede karşımıza en çok çıkacak tüketim ürünü hububattır.Gıda ürünleri 

ve tarım ürünleriyle ilgili pek çok detaya ulaşılmaktadır.Tereke defterleri ile  

doğrudan doğruya halkın gündelik yaşamdaki yeme içme adetleri ve yemekleri 

üzerine  detaylı olarak bilgi veremeyiz. Ancak terekelerde kayıtlı bazı gıda maddeleri 

şehirdeki üretim ve tüketime dair ipuçları verebilir.Ulaşılan verilerle gıda ürünlerinin   

Osmanlı Devleti ve halk nezdindeki önemi daha iyi anlaşılmaktadır 

‘‘188 Numaralı Denizli Şer’iyye Sicilinde Bulunan Tereke Kayıtlarının 

Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi’’ adlı yüksek lisans tezi çalışmasında tespit 

edilen terekelerden   seçilen 96 tane tereke  kataloğa alınarak incelemeye tabi 

tutulmuştur.Çalıştığımız şeriyye sicilinde çok fazla tereke bulunmasına rağmen 

terekelerden özellikle seçilenler içerisinde eşya bulunan terekelerdir. 

Denizli’ye ait Şer‘iyye sicilleri önceleri Afyon’da muhafaza edilir iken daha 

sonra tüm Şer’iyye sicilleri bir araya toplanınca Ankara Milli Kütüphaneye 

nakledilmiştir. Milli Kütüphanede şu anda bulunan siciller içinde Denizliye ait en 

eski tarihli defter 25 Şa‘ban 1189 tarihlidir. Denizliye ait toplam 16 adet şeriyye 

Sicili defteri bulunmaktadır. Bunların içinde 685 numaralı ve 42 kayıt nolu eser en 

yakın zamana ait defterdir. 1896- 1902 tarihlerini içermektedir. Denizli Şer’iye 
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Sicilleri ile ilgili en büyük eksiklik, 1902 (Hicrî 1320) yılından sonraki defterlerin 

mevcut olmamasıdır. 

Bu çalışmada başından itibaren bu konu üzerinde çalışma fırsatı veren ve 

zamanını ayıran danışman hocam Sayın Doç. Dr. Rahmi Tekin hocama, akademik 

anlamda bilgilerinden sıkça istifade ettiğim yüksek lisans hocalarım Doç. Dr. 

Durmuş Akalın ve Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a, tez çalışmam konusunda kaynak ve 

çalışma konusunda maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sedat Soyalp’e , Tarih 

bölümündeki diğer hocalarıma , aileme teşekkürü borç bilirim.                                             
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                                                       GİRİŞ 

“188 NUMARALI DENİZLİ ŞER’İYYE SİCİLİNDE BULUNAN TEREKE 

KAYITLARININ TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ ” konulu yüksek 

lisans tez çalışmasındaDenizliye ait hicri 1310-1313 (Miladi 1892-1896) yılarını 

kapsamaktadır. Belgemizin Orijinal numarası 188’dir.Yapılan Çalışmada Denizliye 

ait olan 1310-1313 tarihli Şer’iyye Sicilindeki 96 terekenin  transkripsiyon ve  

değerlendirilmesi yapılacaktır. Çalışmayla beraber Denizlinin yerel tarihi, 

sosyalekonomik, hukuki tarihiyle ilgili bilgiler yerel tarih ve Osmanlı hukuk tarihi 

açısından önemli bilgileri gün yüzüne çıkarılması ve yeni bigiler elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Çalışmanın esasını Şer’iyye Sicilleri içerisindeki tereke kayıtları 

oluşturmaktadır. Tereke kayıtlarından hareketle, Osmanlı sosyo-ekonomik yapısı 

hakkında bazı ipuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Osmanlı dönemiyle ilgili sosyal ve 

iktisadi tarih araştırmalarında önemli kaynaklar arasında şer’iyye sicilleri kayda 

değer bir yere sahiptirler. Türkiye’nin sosyal tarihi ve Türk folklorunun ana 

kaynağının önemli bir boyutunu da bu kayıtlar oluşturmaktadır. 

Denizli  İle İlgili Eserler 

Turan Gökçenin hazırladığı  XVI. VE  XVII. Yüzyıllarda Lazıkkiyye 

(Denizli) Kazası adlı kitap Denizli tarihiyle ilgili önemli bir kaynaktır. 

Recep Uysal’ın yazmış olduğu Her yönüyle Denizli Kazası adlı eseriyle 

Denizlinin  Türk idaresinin öncesinden sonrasına kadar  Denizlinin tarihi,coğrafyası, 

nüfusu, eğitim, sağlık, sosyal kültürel hayatı hakkında pek çok bilgiye sahip 

olabiliriz. 

Ali Yıldız,Muzaffer Çetin, Orhan Çeltikçinin hazırladığı Denizli Sarnıçları 

adlı eser İle Denizli şehrinin isminin nerden geldiği ve şehir tarihi hakkında bu 

eserden istifade ettik. 

Sözlüklerle İlgili Eserler  
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Şemsettin Saminin 2012 basımlı Kâmûs-ı Türkî, Mehmet Ali Ünal’ın  2011 

de basılmış Paradigma  Osmanlı Tarihi Sözlüğü, İsmail Parlatırın  2009 yılında 

yayınlanan Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Reşad Ekrem Koçu’nun  1969 basılı  Türk 

Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü’nden faydalandık.Ayrıca İlhan Ayverdi’nin 

hazırladığı Kubbealtı Lügati sıkça başvurduğumuz  sözlükler arasındadır. Osmanlı 

tarihi , edebiyatı  ve pek çok konuda çalışma yapacaklar için  istifade edilmesi 

gereken  çok detaylı bir sözlüktür. 

Tereke ile  İlgili Eserler 

Ömer Lütfi Barkan’ın  1966 tarihli  Edirne Kassamına Ait  Tereke Defterleri 

çalışmasındaki terekeler XVI. ve  XVII. Yüzyıllarda Edirnede faaliyette bulunan 

askeri Kassamların tuttuğu defterlerden alınmıştır. Barkan Topkapı Sarayı Müzesi 

arşivlerinde bulunan  Edirne Kadı Sicilleri içinden 1545 – 1659 yılları arasındaki 114 

senelik dönemin 68 yıllına ait ölüm vakasına  denk  gelir.Barkan Askeri Kassam 

Defterinde 2079 ’u erkek ve 1049’u kadın olmak üzere 3128 kişiye ait tereke kaydı 

bulmuştur.Araştırmaları neticesinde 93 muhallefat listesini aynen ve hemen hepsini 

yayınlamıştır. Çalışmamızda  en fazla yararlandığımız kaynkalardan olan Barkanın 

bu eseri terekeler hakkında çalışmalar için önde gelen kaynaklardandır. 

Sait Öztürk’ün 1995 tarihli İstanbul Tereke Defterleri yapılan çalışmada 

kullanılan ana kaynaklarındandır.Terekelerle ilgili çalışmak isteyenler için ilk 

başvuru kanaklarındandır.Said Öztürk çalışmasında Şer’iyye sicillerin öneminden 

başlayıp terekelerin neler barındırığı, terekelerde yer alan mirasçıların kimler olduğu, 

askerin ve reayanın terekelerinin dağıtım sürecinin nasıl işlediği terekelerin sosyo 

ekonomik,yöresel yaşam için günlük ihtiyaç malzemeleri hakkında  edinilecek 

bilgilere ulaşılabilir. 

Tanju DEMİR’in 2005 yılında yayınlanan Bir Tereke, Yetmiş Denizlili 

makalesi Denizliyle ilgili yapılmış terekelerle ilgili yapılmış bir 

çalışmadır.Denizli’ye gelen Sakızlı bir tüccarın ölümüyle  terekesinden  esnafla 

arasındaki ticari durumdan bahsedilip, alışveriş ve borçlardan bahsedilmektedir. 

Dokumacılıkta  her zaman ismi önde anılan bir Anadolu şehri olan Denizli’de  satılan 

ithal tekstil ürünlerinden bahsetmiştir.   
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Mehmet Ali Ünal’ın 1987 yılında yayınlanan  Osmanlı imparatorluğunda 

Müsadere makalesi Osmanlı devletinde üst düzey devlet yöneticilerinin müsadere 

edilen muhallefatı  nasıl karar verileceği hakkında bilgiler mevcuttur.Taşrada 

bulunanüst düzeyde birinin vefatıyla  müsadere edilecek mal mirasçıları tarafından 

beli bir ücret  karşılığı alınacağı gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. 2012 yılında 

yayınlanan Osmanlı Sosyal- Ekonomik Tarihi  adlı eseri ve 2010 yılında yayınlanan 

Osmanlı Müesseseleri Tarihi adlı eseri terekelerin  değerlendirme kısmında başucu 

kitaplarımızdan oldu . 

Orlin Sabev’in  2006 yılında yayınlanan İbrahim Müteferrika ya da İlk 

Osmanlı  Matbaa Serüveni (1726-1746) adlı kitabından çalışmamızda istifade ettik. 

Batıda kitap tarihi hakkında miras kayıtlarına ulaşılır. Osmanlı tereke defterlerinde 

kaydedilen kitap başlıkları hakkında son yıllarda incelemeye başlanmıştır. Sabev 

İstanbul Müftülüğü Arşivinde bulduğu tereke defterinde İbrahim Müteferikka’nın 

terekesine  rastlamıştır. Müteferrikanın bulunan terekesiyle ne zaman vefat 

ettiği,ailesi,kaç fertten  ve kimden oluştuğunu,evinde ne gibi kitaplar 

bulunduğunu,Müteferrikanın hayat koşulları, varlığı, evi,matbaasının İstanbulun tam 

neresinde olduğunu, matbaasında basılan kitapların ne kadarının satılamadığı gibi 

bilgilere ulaşılabilmiştir.Terekeler sayesinde Mütefferika hakkında  Osmanlı tarih 

araştırmalarında eksik kalmış   sorulara cevap bulunabilmiştir.Buda terekelerin ne 

kadar çok öneme haiz olduğunu gösteriyor. 

Fekete Lajos’un 1979  yılında yayınlanan XVI.Yüzyılda Taşralı Bir Türk 

Efendisini Evi adlı makalesini yapılan çalışmada kullanıldı.Terekelerin gerçek 

manada hayatımızın bir parçasıymışcasına anlam yüklenmiş bir çalışmadır. Budinde 

vefat eden Ali Çelebinin terekesinde bulunan her eşyasına o anı yaşamışcasına her 

bir eşyayı odanın köşesinde yada bir kenarda seyredermişcesine terekedeki her eşya 

derin bir anlam ve ruh verir. Odada olmayan masayı, olan rahleyi ,rahledeki kaleme 

bile bir ses verildiğini hissedebiliriz. 

 

Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisinin 2015 yılında basılan 4.cildinde yer 

alan Betül İpşirli Argit’in  Osmanlı İstanbul’unda giyim Kuşam makalesinden 

istifade edilerek çalışmada yararlanıldı. Bu çalışma İstanbulun en erken Osmanlı 



 

4 

 

döneminden Cumhuriyet dönemine kadarki kıyafet tarzı hakkında önemli bilgiler 

vermektedir. 

 

Çalışmanın ilk aşamasında İSAM’dan aldığımız Denizliye ait 1310-1313 

tarihli şer’iyye sicilleri oldu. Çalışılan şer’iyye sicili iki ciltten oluşur. İki ayrı şeriyye  

sicili olsada tek cilt halindedir.Çalışılan şer’iyye  sicili baya büyük ve kapsamlıdır. 

Bizim çalışma alanımız birinci cilt içerisindeki şer’iyye sicilinde yer alan 

terekelerdir.Osmanlı Devletinde büyük şehirlerde şer’iyye sicilleri ve terekeler ayrı 

bulunurken çalıştığımız Denizli şehri gibi çok büyük olmayan şehirlerde terekeler 

şer’iyye sicilleri içerisinde yer almaktadır.Bundan dolayı şer’iye sicilindeki terekeleri 

ayırıp şer’iyye sicilinde yer alan terekelerden özellikle eşyalı olan 96 adet şeriyye 

sicilini transkrip ederek değerlendirmesi hazırlanmıştır. 

Çalışmada Denizlinin coğrafi konumu ve tarihçesiyle başlandı. Çalışmada 

terekeler hakkında bilgi vererek, terekelerin özellikleri,terekelerde miras  dağıtımının 

nasıl yapıldığı, aile bireyleri arasında mirastan  düşen hisse miktarlarının ne 

olduğunu ,terekelerde mahkeme masrafları dolayısyla yapılan harcamalar,vefat 

edenin borç ve cenaze masraflarının nasıl karşılandığını, mirasçılara vefat edenden 

neler kaldığını, terekede yer alan eşyaları o dönemdeki fiyatları, eşyaların 

değeri,kullanılan emtialar o dönemin sosyo ekonomisi anlamamıza yardımcı 

olabilecek bilgileri içeren  bir çalışmadır. 

Yapılan çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, “Konunun 

Niteliği ve Amacı, Kaynaklar ve Araştırmalar, Metot ve Düzen yer almış, daha sonra 

Denizlinin Coğrafi Konumu,  Tarihçesi kısmıyla giriş yapılmıştır.  Devamında ise 

tereke defterleri hakkında bilgi vererek, neleri kapsadığı , İslam hukuku çerçevesinde 

miras hukuku hakkında bilgiler vererek bunun nasıl işlediğini terekelerde  miras 

dağıtımının yapıldığı açıklamaya çalışıldı. İkinci bölümde belgelerin transkripsiyonu 

yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise defter hakkında bilgi verilerek çalışılan tereke 

defterindeki eşyalar tasnif edimeye çalışıldı.  Sonuç bölümünde ise ulaşılan sonuçlara 

yer verilmiş olup, çalışma; Kaynakça ve Ekler bölümleriyle son bulmaktadır. 

 

 

 



 

5 

 

1. DENİZLİ HAKKINDA 

1.1. Denizli’nin Coğrafi Konumu 

Denizli şehri coğrafi konum olarak  Anadolu Yarımadasının güneybatı 

tarafında , Ege Bölgesinin ise doğu tarafında bulunmaktadır. Denizli ili  Ege 

bölgesini Akdeniz Bölgesi   ve İç Anadolu Bölgeleri arasında bir bağlantı 

konumundadır. Denizli ilinin, her iki bölge üzerinde de toprakları vardır. Denizli 

vilayeti 37° 12' – 38°12' kuzey pareleli ile 28° 30' – 29° 30' doğu meridyenleri 

arasında   bulunur. Doğu tarafında  Burdur, Afyon, batı tarafında  Aydın, Manisa,  

güney tarafında   Muğla kuzey tarafından ise  Uşak illeri ile komşudur.Denizli İli  

yüzölçümü olarak 12.134 km²’dir, şehir  Türkiye coğrafyasının  yaklaşık olarak  

%1,5’ini kapsar ve Ege Bölgesinin ise  %18,5’ini alan olarak kapsamaktadır. Merkez 

rakım olarak  (denizden yüksekliği)  354 metredir.  

1.2. Denizli’nin Tarihçesi 

Denizli ilk defa bugünkü meskun olunan  şehir merkezinin  6 km. kuzeyinde 

bulunan  Eskihisar Köyü yakınında kurulmuştur. Müslüman Türkler Denizli 

çevresini ele geçirdikten sonra şehrin ana  kısmını  su kaynaklarının   bol olmuş 

olduğu   bugünkü Kaleiçi çevresine  getirmişlerdir. 

Denizli şehrinin ismi, tarihi kaynaklarda değişik  isimler olarak belirtilmiştir. 

Selçuklu dönemine ait kayıtlar  ve Denizli mahkeme kayıtları olan  şer’iye 

sicillerinde “Ladik” adı  geçer. Denizli şehrinin adı Gürcü  ve Süryânî kaynaklarında 

belirtilen  bilgilere  göre 1291 senesinde Tangazlu ve Thongouzalo olarak  

bilinmekteydi. XIV. yüzyıla ait kaynaklarda (Aksarâyî, İbn Battûta) bu ad Toguzlu, 

Donguzlu ve Tonguzlu şekillerinde geçmektedir. Kerîmüddin Aksarâyî  XIII. 

yüzyılın başındaki   bir olayı anlatırken burayı Lâdik biçiminde isimlendirdiği  halde 

1261 senesinde meydana gelen Türkmen olaylarını anlatırken de Toguzlu biçiminde 

kullanır. Buradanda anlaşılan Toguzlu isminin  XIII. asrın ortalarından itibaren  

açıkça kullanıldığını anlaşılır. Tangazlu adı Tonguzlu ve sonrasındaise Tonuzlu 

 şeklinde ismini alacaktır ; XV. Yüzyılda şehrin adı kaynaklarda   bu şekilde (طكوزلى)

görülür. XVI. yüzyıldan itibaren sonraki süreçde ise  şehrin adı Denêizli ismi şeklini 

almıştır. Denizli şehrinin isminde “deniz” adından gelmektedir;  eskiden  kullanılmış 

olan   erken dönemlerde  “domuz” adı etkili olmuştu (Baykara, 1994:155-159). 
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Ali Yıldız, Denizli Sarnıçları adlı eserde  İbn-i Batuta’nın Domuzlar ülkesi 

olarak belirttiği fikrine karşı çıkar.Müslümanlarda domuz etinin yasak olduğu yoğun 

Müslüman nüfusunun olduğu yerde Donguzlu olma ihtimalini kabul edilebilir 

olmayacağını belirtir (Yıldız vd., 2016:18-19). Arşiv vesikalarından öğrenildiği 

kadarıyla  1520’lerden sonra XVII. yüzyılın  son çeyreğine gelinceye kadar istisnalar 

dışında kullanılan isim Lazkiye olarak geçer (Gökçe, 2000:18-19). 1700’lerden sonra 

Lazkiye , Lazkiye Maa Denizli ismi kullanılmıştır.1840’lardan sonra tamamen 

Denizli olarak kullanıla gelmiştir (Yıldız vd., 2016:18). 

Denizli şehri  Anadolu Yarımadası’nın güneybatı tarafında ve Ege 

Bölgesi’nin güneydoğu tarafındadır. Ege bölgesi  Akdeniz ve İç Anadolu  Bölgeleri 

arasında önemli bir bağlantı noktası konumundadır. Turistik  açıdanda Denizli çok 

önemli bir kavşak  üzerinde  yer almaktadır.Şehir geçmişinde Hitit, Frig, Lidya, 

Roma, Selçuklu , Bizans  gibi  pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hierapolis, 

Attuda, Laodikya, Tripolis, Herakleia, Tabea  ve Colossae gibi 30’dan fazla  antik 

şehri barındırmasının  yanında  20’den fazla höyük ve tümülüsleriyle  Anadolu 

coğrafyasında büyük bir öneme haiz   uygarlık ve medeniyet  beşiğidir. Bunların 

dışında  Selçuklu, Germiyanoğulları, İnançoğulları ve Osmanlı döneminden  kalma 

çok sayıda tarihî  mirası içerisinde  barındırır. Türklerden önce Bizans şehri olan 

Denizliye Müslüman Türklerin ilk gelişleri  1070 yılında başlar (Gökçe, 2000:26). 

Büyük Selçuklu Devletindeki önde gelen beylerinden  Afşin Bey yörenin en ileri 

seviyedeki  kentlerinden  biri olan Honaz’ı sınırlarına dahil ettikten  sonra Laodikeia’ 

antik kentinin olduğu bölgeyide yağma ederek bölgedeki  ilerleyişini  Ege denizi 

kıyılarına kadar yürütecektir. Ege kıylarına kadar  ilerlemiş olsada bölgeyi ele 

geçirme  çalışması  geçici olacaktır. 1071 Malazgirt Savaşından sonrasında Selçuklu  

Türkleri  tarafından Anadolu coğrafyası  bir ucdan öbür uca  kontrol edilecek, bu 

arada Denizli havaliside Kutalmışoğlu Süleyman’ın himayesindeki  ileri gelen beyler 

eliyle  fethedilmiştir. 

Denizli ve yakın havalisi  XII. yüzyılın sonlarına kadar Türklerle Bizanslılar 

arasındaki mücadelerle devamlı  el değiştirir ve nihayetinde ise  Selçuklu hükümdarı  

I. Giyaseddin Keyhüsrev’in  ikinci defa  devletin başına  geçmesiyle  beraber, 

Denizli şehri  1206-1207’de bütünüyle   Selçuklu  hakimiyitine  geçecektir. 



 

7 

 

Denizlinin Çivril ilçesi yakınlarında gerçekleşen 1176 Miryokefalon 

Savaşında  karşılaşan  Selçuklu ve  Bizans ordusu arasındaki savaşta Selçuklu ordusu  

Bizansı yenilgiye uğratmayı başarmıştır. 1176 yılından sonra Türkmenler kitleler 

halinde Denizli il sınır bölgelerinde nüfusu yoğunlaşmıştır. Denizli toprakları XIII. 

asrın  başlangıcından itibaren Selçuklu Devletinin  “uc” diye belirttiği  hudut  

bölgesinin güneybatı tarafını  oluşturmaktaydı. Denizli toprakları Selçuklu 

beyliklerinin hakimiyetindeki Türkler bölgede etkili bir güç oluşturacaktır. Selçuklu 

hakimiyetindeki bu dönemde şehir çok yoğun  bir Türkmen nüfusuna sahip olacaktır.  

Denizli havalisinde mevcut olan 200.000 çadır (hane) Türkmen nüfusunun 

bulunması bu konuda yapılan çalışmalara   fikir vermesi bakımından  önemli bir 

noktadır. Denizli havalisi  bu yönüyle en fazla  Türkmen nüfusunun barındığı  yerdir. 

Denizlide Beylikler dönemine bakıldığında ilk Türk Beyliği 1260 senesinde   

kurulmuş olsada kısa  ömürlü olmuştur. Denizli’ye Sahip Ataoğulları Beyliği, 

Germiyanoğulları Beyliği ve İnançoğulları Beylikleri bölgeye hakim olmuşlardır. 

Beylikler Döneminde Denizli’de ilk Türk Beyliği 1260 senesinde  kurulmuş olup 

uzun ömürlü olamamıştır.Denizli havalisinde Sahip Ataoğulları Beyliği, 

Germiyanoğulları ve İnançoğulları Beylikleri  hâkim olmuşlardır. Denizlide 

Selçululara ait en eski izlerden biride İlbadı mezarlığında bulunan Mehmet Gazi 

türbesidir. 

Denizli şehri Osmanlı hakimiyetindeki topraklara   ilk kez 1391 yılında  dahil 

olacaktır. Bu hakimiyet  1402 yılında Timur imparatorluğu ile Osmanlı devleti 

arasında yapılan  Ankara savaşıyla  Osmanlı Devleti’nin Timur ordusu  tarafından 

yenilgiye uğraması sonucu Denizli ikinci kez  Germiyanoğlu Beyliği’nin 

hakimiyetine geçecektir.Germiyan hakimiyetindeki Denizli Karamanoğullarına 

geçecek ve Denizli 1429 yılında  Germiyanoğlu  hakimiyetindeki topraklarının 

tümüyle birlikte Osmanlıların eline geçecektir (Uysal, 2016:24). 

Denizli, Osmanlı yönetimine geçtikten sonra bölge halkının  büyük kısmı  

kırsal kesimde hayatını sürdürmeye devam etmiştir. Kırsal kesimde  yaşayanların  

önemli bir kısmı  aşiretler halinde sabit bir yerde kalmayıp göçebe  olarak yaşıyordu. 

Göçebe aşiretlere ait  Avşar Bayat gibi yer isimleri günümüze kadar  varlığını 
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sürdürmüştür. Yerleşik olarak hayatını sürdüren  kent nüfusu ise esnaf teşkilatı olan  

loncalara  himayesinde  ticarî faaliyetlerle uğraşmaktaydılar. 

Dünyaca ünlü seyyah olan İbni – Battuta seyahatnamesinde 1332 senesinde 

Denizli’ye uğradığını belirtir. Ahilerden  Ahi Sinan ve Ahi Tuman adında iki ahi 

reisinin Denizli’de yaşadığından bahseder. Denizli tarihinde önemli yeri olan  Ahi 

teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran bir süre Denizli’de kalıp şehirde  bahçıvanlık 

yaptığı gibi önemli bilgilere ulaşılmaktadır. 

1366 yılında Denizli şehri büyük bir deprem geçirir.1502 yılında ise 

II.Bayezid’in oğlu Denizli Valisi Alemşah vefat etmiştir. 

1670’li yıllarda Denizliye gelen Evliya Çelebi Denizli’yi şöyle  anlatır: 

Şehrin çevresinde  çok fazla  akarsu ve göl gibi pek çok su kaynağı  bulunduğundan 

dolayı  Denizli ismi şehre verilmiştir. Yoksa şehrin denizden uzaklığı  dört 

merhaledir. Kalesi düz zemin üzerinde olup dörtgen biçimindedir. Hendeği 

bulunmayan şehirde , şehrin çevresi 470 adımdır, kalenin dört giriş kapısı 

bulunmaktadır. Kuzeyinde boyacılar, doğu tarafında  semerciler, güney tarafında 

Yeni Camii, batı tarafındaysa  bağlar kapısı bulunur. Kaleiçinde  elli kadar silah 

taşıyan  bekçisi  olup dükkânları korumak için  bekler. Asıl şehir Kaleiçinin  dışında 

olup , 44 mahalle ve 3600 evden oluşmaktadır. Büyüklü-küçüklü 57 tane cami  ve 

mahalle mescidi bulınmakta olup  ayrıca şehirde 7 tane  çocuk mektebi, 6 hamamı, 

17 tekkesi mevcuttur. Denizli şehrinde yaşayanlar  bağlarda ikamet ettiğinden  dolayı  

ehil ve ayalları birbirinden kaçmaz. Şehirde yaşayanlar birbirleriyle akraba gibi 

olmuşlardır. Denizlide yaşayan   halkı beyaz ve mavi feraceler giymektedir. Pamuğu, 

pamuk ipliği, beyaz ince sade bezli olup, Anadolu’ya  götürülmektedir. Halkın 

kazanc kaynağı  beyaz Denizli bezidir. Kahraman (2011: 212) 1840 yılında ise 

Denizli sancak olur. 1867’de Denizlinin sancak statüsü kaldırılır. Aydın vilayetine 

bağlı kazaya dönüştürülür. 1883 yılında Denizli yeniden sancak merekezi 

yapılacaktır. 1923 yılına gelindiğinde  Denizli şehri vilayet olacaktır. 

15 Mayıs 1919 yılında Yunanlılar İzmir’i işgal etmesi üzerine  Denizli halkı  

Müftü Ahmet Hulûsi Efendi’nin fetvasından sonra   Milli mücadeleye katılacak ve 

bu  suretle Denizli Kuvâyi Milliye’sini oluşturup milli mücadeleye katılacaktır. 
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2.  TEREKE DEFTERLERİ HAKKINDA 

2.1.  Şer’iyye (Kadı) Sicilleri 

Osmanlı Devlet yönetiminin temel yönetim birimlerinden  biri olan kazanın 

başında bulunmakta olan  kadı ve onun idaresindeki  devlet görevlilerin tuttuğu   

belgelerdir. Kadılar adliyeye, idareye , beledîye’ye ait  yetki ve sorumlulukları 

olduğundan bu kayıtlar değişik konular hakkında  olabilmekteydi. Bunların bir kısmı 

devlet merkezden gönderilmekte olan  talimatlardan oluşurken diğer kalan kısmı  ise  

kaza içerisindeki bulunan olaylarla ilgiliydi. Sicillerde Türk halkının ve özelliklede 

Anadolu insanın hayat, geçim tarzı, meslekler, vergiler, paranın değeri ve 

devaluasyonun tarihi seyrini bize yansıtan önemli kaynaklardandır. Şer’iyye sicilleri 

aid oldukları dönemin bölgenin sosyal ve ekonomik yapısını tedkik edilmesinde 

gerek ihtiva ettiği tarihi malzeme gereksede güvenirliliği açısından birinci el kaynak 

konumuna haiz bir öneme  sahiptir (Öztürk, 1995: 23-25). Osmanlı devletinde  

kadıların ne gibi görevler ifa ettiklerini , günümüzde mevcut olup  elde bulunan 

20.000 adet 500.000 küsur sayfalık Şer’iyye sicillerinden (en eski mahkeme 

kararlarından ) daha iyi anlaşılır (Akgündüz, 2012: 55). Osmanlı devletinde tutulan 

mahkeme kayıtları arasında  farklı pek çok  kayıt türü bulunmaktadır. Bunların 

bazıları  bizzat mahkemedeki yapılan işlemler sonucunda oluşan kayıtlarken, 

bazılarıysa ise  başkentten  gelen belgelerin evraklardır. Birinci türden belgeler 

arasında muhallefatlar  örnek verilebilir. İlk türden  belgeler kaydedilirken  genellikle 

sicil defterinin ön tarafına (sicill-i mahfûz), merkezden gelecek olan belgelerin 

sûretleri ise arka tarafına (sicill-i mahfûz defterlü) olarak kaydedilmiştir (Uğur, 2010: 

94). 

2.2.  Tereke Defterleri 

Tereke, sözlükte ölen bir kimsenin geride bıraktığı şeyler,metrukat demektir. 

Ayrıca topraktan elde edilen her türlü ürüne verilen addır (Parlatır, 2009: 1964).  

Tereke kelimesi muhallefin çoğulu olan muhallefât kelimesine karşılık olarak  

belgelerde metrûkât, terike  tereke olarakda geçer . Osmanlı hukuk sisteminde ölen 

kişilerin eşya ve mallarının tesbit ve dağıtımı  kadıların görevleri arasında yer 

alıyordu. İlerleyen zamanla mirasın dağıtılması  kadıların emrindeki kassam adı 

verilen  memurlara verildi.Sivillerin miras taksimi kadıya başvurulması isteğine 

bağlıydı (Özcan, 2005: 406-407). Miras taksimi yapılırken hak sahiplerinin hepsi 
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razıysa mahkemeye gerek kalmadan yapılabilir. Sadece bir kişi bile başvursa 

mahkeme taksim yapabilir. Mirasçılar arasında gâib, velisi veya vasisi bulunmayan 

çocuk, akıl hastası bulunuyorsa taksim mahkeme kararıyla yapılır (Aktan, 2002: 497-

498). Tereke defterlerinde küçük yaşta mirasçı  çocuk varsa ″sağir″ veya ″sağire ″ 

tereke sahibi köle asıllı ise ‘‘İbn-i Abdullah’’ dışında  ‘‘bint-i Abdullah’’ biçiminde 

de kaydedilmektedir  (Öztürk, 1997: 24). 

Defterlere geçirilen tereke kayıtları dört kısımdan oluşur. Başlık kısmında 

ölen kişinin kimlik bilgisi, ünvanı, ait olduğu gurup, mesleği, ikamet ettiği ve öldüğü 

yer, vefat  şekli, vefat tarihi gibi bilgilerde bulunmaktadır; bu arada mirasçıların kim 

olduğu belirtilir. İkinci kısımda kalan metrûkatdaki malların ayrıntılı bir döküm 

listesi verilir. Burada kaydedilen her malın değeri uzman kişiler tarafından tespit 

edilip değerinde yazılmaktadır. Üçüncü kısımda Techiz, tekfin, ıskat, ıtam-ı fukara, 

resmi kısmet ve diğer işlemler için yapılan masraflarla borçlar sıralanır. Varsa vefat 

eden kişinin  mehir ve nafaka borçları  terekelere özellikle kaydedilir. Son bölümde 

ise mirasçıların  her birinin mirastan alması gereken mirastaki  hissenin oranı ve 

hissesine düşen malın nakdi kıymeti  belirtilir. Terekelerde vergi kısmı, borcu, 

cenaze masrafı ve mehir kısmı  gibi masraflar çıkarılduktan sonra kalanlar geriye 

kalan kısım vârisler arasında paylaştırılırdı ki, buna “sahh’ul-baki” denilirdi. 

Genel olarak baktığımızda kişinin iki-üç kişiye borcu olduğunda borçlar 

minhel ihracat adı verilen kısma yazılmıştır (Güldür, 2016: 8). Genellikle terekedeki 

ilk cümleler ‘‘fi mahalle-i … Medine-i sancağına merbut…kazasının …karyesinde 

…kaza-i mahallesinde’’ ifadeleriyle başlar.İlk cümleden verilen bu ifadelerden yola 

çıkılarak muhallefatın ait olduğu yılda hangi yer isimlerinin olduğu, hangi yerlerin 

sancak, köy , kaza ve mahalle olduklarını anlayabiliriz (Gökçurak, 2016: 6). 

İslâm hukûkuna göre hukûkçuların çoğunluğu kadının ifâ ettiği yargı görevi 

karşılığında belli bir ücret almasını câiz görmüşlerdir. Osmanlı devletinde de 

kadıların mahkemeler için aldığı verginin islam hukûkunda yasal bir dayanağı vardır.  

Terekelerde resim adı altında çeşitli vergiler alınmaktadır. Miras taksimi 

yapılırken mahkeme mirasçılardan mahkeme masraflarına karşılık terekenin 

kıymetinin binde onbeş veya yirmisi nispetinde bir resim (Resm-i Kısmet) tahsil 

ederdi. Bu resimler kadıların belli başlı gelir kaynaklarındandı. Bazı kanunnamelere 
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göre mirasçılar arasında küçük yaşta çocukların mevcudiyeti halinde bunların 

hakkını korumak maksadıyla kadı’nın yapmaya mecbur kaldığı hallerinde,yetimlerin 

mallarından resm-i kısmet almazdı (Barkan, 1966: 1-3). Miras taksiminden 

Kadıasker namına tahsil edilen Resm-i Kısmet dışında, taksim işinde hizmetleri 

geçenlerin Dellaliye, Kassamiye, Tahminiye, İhzariye, Kalemiye gibi vergilerde 

alınırdı. İkinci derecede alınan resimlerde de sabit bir oranı bulunmamaktadır. Vergi 

ve bir hizmete karşılık kesinti yapılırken muhtelif faktörler rol oynamıştır. Kişinin 

makam ve mevkisi, zengin veya fakir oluşu, erkek, kadın veya çocuk oluşu, mirasın 

azlık veya çokluğu, varisin olup olmayışı, muhallefatın merkeze uzaklığı ve yakınlığı  

vb. durumların alınan vergi oranları, görülen hizmetle mukabil yapılan kesinti 

miktarları üzerinde rol oynadığını söylemek mükündür. Yapılan çalışmada ise 

karşımıza sıklıkla çıkan resimler şöyledir; 

✓ Kaydiyye-i defter 

✓ Dellâliyye eşyâ-i mübi’a  

✓ Pul behâ râyic 

✓ Resm-i kısmet adi.  

Resimlerde ve hizmet karşılığı yapılan kesintilerde oran ve miktarlarının 

farklı olmasının nedeni 17.yüzyıl boyunca para ve rayiçlerindeki kararsızlık ile 16. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan ve 17.yüzyıl boyunca devam eden fiyat 

artışları, siyasi ve iktisadi yapının çözülmeye yüz tutmasının ortaya çıkardığı 

bulanıklık ve karışıklıkta arayabiliriz (Öztürk, 1995: 61-64). 

Osmanlı Devletinde toplum reaya ve askerî sınıf olarak ikiye ayrılıyordu. 

Askerî sınıfın serveti müsadere edilirken,reayanın servetinin müsaderesi söz konusu 

değildi. XVII.yüzyıldan itibaren ayan denilen zümrenin serveti müsadere edilecektir. 

Bu ayan sınıfı askerî sınıftan olmamakla beraber ilerleyen süreçle nüfus ve kudretleri 

artınca hükümet tarafından tanınıp askeri bir mahiyet kazanacaktır. 

Malı müsadere edilecek kişinin borcu, müsadere edilen kişinin borcu 

müsadere edilen eşyalardan ödenmektedir.Eğer muhallefat (tereke) borç miktarını 

karşılamıyorsa terekeden ödenmezdi. Ayrıca katledilen kişinin cenaze masrafları 

terekesinden karşılanmaz.Çünkü ölen kişinin cesedi cellada ait olduğu için mirasçılar 
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bunu yakınları satın alabilir. Halbuki eceliyle ölenlerin masrafları terekeden 

ödenmektedir (Ünal, 1987: 101-102). 

Mardin terekeleriyle ilgili  yapılan bir çalışmada ölenlerin terekelerinde çok 

fazla nakit para çıkmaması ilgi çekici noktalardan biridir. Bunun sebepleri arasında 

fazla nakit para geleneğinin olmaması vaya nakit paranın yatırıma aktarılması  yada 

mahkemeden kaçırılması olabilir (Sarı, 2006: 774). 

Osmanlı Devleti’nde Askerî sınıfa tanınan kolaylık toplumun bazı 

kesimlerinde suistimal edilebilmekteydi. Muhittin Tuş Kayseri Tereke Defterleri 

Üzerine Bir Araştırma  adlı çalışmasında terekelerde çok fazla seyyide rastladığını  

seyitlik kulanılarak pek çok kişi imtiyaz elde etsede devlet için büyük masraf ve 

külfetlere yol açacaktır (Tuş, 199: 176). Ömer Lütfi Barkan’da dört şahit ve uydurma 

şecere ile seyyidlik elde ederek devleti çok büyük zarara uğratan bir parazit misali 

devletin her türlü kaynaklarını sömüren bir topluluğun zararından bahsetmektedir 

(Barkan, 1966: 8). 

Temizlik malzemesi gibi pek çok malzemenin terekelere az yansıması, 

bunların halk tarafından kullanılmadğını göstermez.Bazı terekelerin az yansımış 

olması muhtemelen ya kassam tarafından ihmal  edilmiş olmasından  yada bazı 

mirasçıların vergiden kaçması veya  diğer mirasçılardan mal kaçırmak kasdıyla 

hareket etmesinden kaynaklanmış olabilir (Özlü, 2006: 38). 

Osmanlı iktisadî ve içtimaî tarihi açısından önemli bir yere sahip olan tereke 

kayıtları ülkemizde, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı Müzesi, Milli 

Kütüphane, çeşitli şehirlerdeki müzelerde, İstanbul Müftülüğü bünyesindeki Şer’iyye 

Sicilleri Arşivi gibi farklı arşiv, kütüphane ve müzelerde bulunmaktadır (Altuntaş, 

2004 :6-7). Bursa, İstanbul gibi büyük şehirler dışında  yer alan tereke kayıtları  Kadı 

sicilleri içerisinde  dağınık halde bulunurdu.Terekelerdeki  kayıtlar kadı sicilleri 

içindeki sayfalarda dağınık halde  bulunmaktadır. Yalnızca bazı büyük şehirler olan  

Edirne, Bursa, İstanbul gibi  şehirlerde tereke kayıtları  ayrı defterler halinde 

düzenlenmekteydiler. Terekelere biçim yönünden bakıldığında standart olarak 

tekdüzedirler (Er, 2008: 2). 
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2.3. Tereke Defterlerinin Önemi 

Tereke defterleri ölenlerin toplumsal menşeilerine, medeni hallerine,aile 

yapısına ait bilgilerinin yanında hayattayken kişilerin tasarrufunda bulunan her türlü 

giyim, ev eşyası, mobilya  ve mutfak eşyaları, kilerdeki stok  mevcudunu, ev,bahçe , 

bağ ve değirmen gibi gayrimenkul malları, köylerdeki çiftlik bina ve araçları ile 

hayvanların cinsini, sınıfını ve miktarını; atölye ve ticarethanelerdeki  iş aletleriyle 

malzemenin veya ticari ürünlerin çeşitlerini o dönemdeki değerini farklı yerlere göre 

bile tespit edilebilir. Terekelerden fiyat hareketlerindeki değerleri ölçüp mukayese 

edebilme fırsatı vermekte ve toplumsal,ekonomik tarih araştırmaları için önemini 

ortaya koymaktadır (Barkan, 1966: 1). Miras taksimi defterleri olan terekeler 

sayesinde toplumdaki çeşitli guruplar arasındaki servetin dağılımını, maddi kültürün 

imkanları, insanların konfor ve lüks yaşam seviyesini, silahların ve elbiselerin 

çeşitlerini, her türlü imalathaneleri, ticari usullerin aydınlatılması imkanını 

vermektedir (Barkan, 1966: 2). Tereke defterleri sayesinde farklı toplumsal 

kimliklerin karşılaştırılması mümkündür. Tereke defterlerini  kullanarak Osmanlı 

toplumunun farklı kesimlerinin maddi kültürü hakkında bilgi edinebiliyoruz 

(Bozkurt, 2011: 37–38). Terekelerle ilgili yapılmış farklı kaynakları  incelediğimizde 

terekelerin hepsinde de  yeni bilgilere ulaşıldığı görülmektedir.Maddi kültür ve 

yaşam tarzıyla ilgili yeni çalışmalara kapı aralamaktadır. 

Fekete Lajos  XVI.Yüzyılda Taşralı Bir Türk Efendi adlı makalesinde 

Budin’de vefat eden Ali Çelebinin terekesinde bulunan her eşyasına o anı 

yaşamışcasına her bir eşyayı odanın köşesinde yada bir kenarda seyredermişcesine 

terekedeki her eşya derin bir anlam ve ruh verir. Odada olmayan masayı, olan 

rahleyi, rahledeki kaleme bir ses verildiğini hissedebilir. Fekete anlatırken sanki o 

odaymışcasına bir heyecan verir makaleyi okuyanlara (Lajos, 1979: 56-480).  

XVIII. Asır  Galata Terekelerine Göre Osmanlı Devletinde  Kitap Kültürü 

adlı tezdeki çalışmayla 18.yy.’da Galata bölgesinde yaşamış ya da herhangi bir 

amaçla orda bulunmuş olan insanların neler okuduğu, hangi konularda kitaplara 

sahip olduğu, bu kitapların değeri ve kitap kültürü hususlarını bulmayı amaçlamış bir 

çalışmadır. Tereke kaydı ile incelenen döneme ve bölgeye ait kültürel ve entelektüel 

düzey hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu tezde İstanbul Galata mahallesinde 
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bulunan 18.yy.’a ait tereke kayıtları, dönemin kitap ve kültür hayatına ilişkin bilgileri 

ortaya çıkartmak amacıyla incelenmiştir. Galata terekeleri arasında en sık rastladığı 

için en çok düşünülen kitaplar medrese kitapları olduğu tespit edilmiştir. En çok 

okunan kitaplar arasında Kuran-ı Kerim, Mushaf-ı Şerif, Kelam-ı Kadim, Kelâm-ı 

şerif kitaplarıdır (Öktem, 2017: 1-73). 

Sivas  Tereke Defterlerinden Hareketle Sivas’taki  Seyyidlerin Sosyo-

Ekonomik Hayatı (1825-1850 Yılları)  adlı tezde 47 tane “Seyyid”  tereke kaydı 

incelenmiş “Tereke kayıtlarını esas alarak yapılan   çalışmayla, ölen Seyyidler’in 

oturdukları mahallelerden giydikleri kıyafete ve evde kullandıları her türlü eşyaya 

hatta alacak-verecek ilişkilerine kadar sosyal hayata dair birçok konu hakkında 

bilgiye ulaşmamızı sağlamıştır. Ömer Lütfi Barkanın Edirne Askeri Kassamına Ait 

Tereke Defterleri (1545-1659) çalışmasında bu konu üzerinde  hassasiyetle 

durulurken bu tezde Seyyitlikten kaynaklı yaşanan problemlere yeterince 

açıklanamaması, sorunların asıl sebeplerine inememesi bir eksiklik olarak kalmıştır 

(Güney, 2015: 75). 

XVIII. yy.’da Osmanlı Devletinde çeşitli idarî görevlerde bulunan Çapanoğlu 

Ahmed Paşa’nın görevi kötüye kullandığı iddasıyla Osmanlı merkezi hükümetine 

şikayetler artınca onu idam edecektir. İdam edilen Çapanoğlu Ahmet Paşa’nın 

mirasının gizlenmeye çalışıldığını görüyoruz.Çapanoğlu Ahmed’e ait defterde altın 

ve nakit paraların dışındaki eşyalarına değer biçilmeden   sadece miktarları 

yazılmıştır. Bu terekenin ilginç bir özelliğide borç yada alacağının olmaması Paşanın 

bu tür işlere girmediğini düşündürtmektedir. Çapanoğlu Ahmet Paşa’nın 

muhallefatının tespiti sırasında değerli eşyaların bir kısmının gizlendiği bunun 

yerinin tespit edilerek tereye dahil olmuştur (Polat, 2015: 85).     

        Mehmet Paşa Konya, Adana, Trablus, Şam valiliği yapmış bir Osmanlı devlet 

adamıdır.Mehmet Paşa’nın terekesinden anlaşıldığına göre Paşanın zevcesinin ve 

zevcesinin kardeşinin para ve eşyasıda tahrir olduğu görülmektedir. Mehmed Paşanın 

zevcesinin ve zevcesinin kardeşinin para ve eşyasının Paşanın terekesine  niçin 

kaydedildiği  anlaşılamaması  bu terekede dikkat çekicidir. Mehmed Paşanın 

terekesinden devasa bir miras kalmıştır. Bu kadar  devasa malı elde ettiğini 
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düşünüldüğünde idarecilerin XVIII.yy.’ın ikinci yarısından itibaren vilayet 

idarelerinin bozuk olan nizamlarından kaynaklanarak halktan tedarik edildiği hususu 

akla geliyor (Ürekli, 1994: 178). Devlet yöneticiliğinden istifade ederek kişisel 

mirasların makam ve mevki aracılığıyla artması bir nevi devletin çözülüş süresinde 

etkili bir faktör olduğu anlaşılır. 

Osmanlı  Devletine iltica eden yabancıların, topraklarında vefat etmeleri 

halinde terekelerine el koymayıp ölen kişilerin dinî ve kültürel durumlarına göre 

vasiyette bulunmalarına karışmamıştır. Rakoczi Josef, 1736 senesinde Osmanlı 

topraklarına gelmiş ve I.Mahmut’un verdiği ahitnameyle Erdel hakimi olarak 

tanımıştır. Prens Rakoczi Josef Osmanlı- Avusturya Seferine katılmıştır.Osmanlı 

devleti prensin vefatı üzerine terekesini saymak için Humbaracı Ahmet Paşayı 

görevlendirmiştir. Rakoczinin mirasının borçlarından dolayı bu tam olarak 

gerçekleşemeyecektir (Erdoğan, 2011: 89). 

Terekeler hakkında yapılan bir çalışmada Kıbrıslı Mehmet Paşa’nın 

terekesidir. Osmanlı sadrazamlarından Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa II.Abdülhamid 

döneminde ve II.Meşrutiyetin ilanından sonra iki kez sadrazamlık yapmıştır. Kamil 

Paşanın terekesi KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesinde bulunmaktadır. Kamil 

Paşanın terekesine değer biçilirken terekesinde bulunan imtiyaz nişanı ve evraklara 

değer biçilemeyip Osmanlı Hükümetine bildirilmiştir.Osmanlı hükümeti  imtiyaz 

nişanı ve evrakın İstanbul’a gönderilmesini istemiştir. (Deliyürek, 2006: 59-80). 

Devlet için öneme haiz evrak ve nişanların satışı uygun görülmemektedir. 

Tereke defterlerinin önemini anlamak adına yapılmış İspîrizâde Ahmed 

Efendinin terekesi önemlidir. İspîrizâde Ahmed Efendi Ayasofya Camisinin vaizidir. 

1730 Patrona Halil isyanında öne çıkan isimlerden biridir. Ahmed Efendi’nin 

terekesindeki eşya meblağ kaydının neredeyse yarısını kürkler oluşturmaktadır. 

Kürkler tereke kaydında önemli bir yer teşkil etmektedir. Kürkler arasında sincap, 

samur, karsak türü bulunması önemli pek çok soru akla getirmektedir. İspîrizâde 

Ahmed  Efendinin terekesinden öğrendiğimiz Osmanlı tarih yazımında hayli 

siyasallaşmış basma kalıp anlatımlar üzerinden öğerendiğimiz Lale devrine, Patrona 
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isyanı dönemine ait kalıplaşmış bilgilerin  belli orandada olsa  gerçekçi bir teste tabi 

tutulmasına imkan sağlıyor (Karahasanoğlu, 2010: 110). 

Tereke defterleri sayesinde edebiyatımızda önemli yer edinmiş Lami 

Çelebi’nin kütüphanesi, okuduğu eserler ve en çok ilgi duyduğu konular hakkında 

bilgi sahibi olabilmekteyiz.Bu listeyi düzenleyen kassam çok kere kitap adlarını 

kısaltmış ve meşhur olan şekilleriyle kaydetmiştir. Terekedeki kitaplar arasında 

İslâmi ilimlerin her dalından eserler yer almakla birlikte listede tasavvufla ilgili 

eserlerin hakimiyeti açıkça hissedilir. Terekesinde tıpla ilgili kitaplar ve bitkilerden 

yapılmış şuruplar Lami’inin bu konuya ilgi duyduğunu  anlıyoruz. Lami Çelebi’nin 

günümüze hiçbir nüshası ulaşamayan Risale-i Tasavvuf’un bir nüshasının Lami’nin 

kütüphanesinde mevcut olduğunu görmekteyiz. Tereke listesi incelendiğinde Lami 

Çelebinin öldüğü zaman kütüphanesinde kendi eserlerinden sadece on beşinin 

mevcut olduğu görülmektedir (Erünsal, 1990: 187). 

Osmanlı aile tarihi araştırmalarında kıymetli belgeler olan tereke defterleri, 

içerdiği çeşitli tarihsel verilerle aile odaklı araştırmalarda en başta gelen 

kaynaklardandır.Modern anlamda nüfus sayımlarının XIX. yüzyıl olduğu bilinsede  

önceki dönemlere ait demografik özellikler hakkında bilgimiz sınırlıdır. 

Araştırmacıların bazıları Osmanlı şehirlerindeki ölüm oranını aylık, mevsimsel  ve 

yıllık dağılımını tespit edebilmek amacıyla tereke defterlerine başvurmuşlardır. 

Nüfus analizlerini tereke defterlerindeki tarihlerden elde ettikleri sayısal verilere 

dayandırmışlardır. Tereke sahibi ve varislerine ait bilgiler, Osmanlı ailesi hakkında 

kimi ön yargıların ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamıştır. Osmanlı devletinde 

çok eşlilik mevzusunun çok  abartılı ve yersiz olduğunu tereke kayıtlarındaki bilgiler 

sayesinde görülmektedir (Bozkurt, 2012: 95). 

Barkan’ın tereke defterlerine dayalı olarak yaptığı çalışmayla çok eşliliğin 

bilinenin aksine olmamıştır. Tek eşlilik Osmanlı ailesinin karekter yapısı olduğunu 

görüyoruz. Barkan çalıştığı  Edirne Askeri Kassamı tereke defterinde tespit ettiği 

tereke sahibi erkeklerin yüzde 93’ü tek eşli olduğunu tespit etmiştir (Barkan, 1996: 

13). Tereke kayıtlarıyla yapılan eski kalıp basit yargıları yıkıp dönemi daha iyi analiz 

etmek için bizlere gerçekçi bilgiler sunmaktadır. 
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Bayburtlu zihni Türk Edebiyat tarihinde adı  doğduğu şehirle özdeşleşen 

nadir insanlardan biridir. Zihni denilince akla Bayburt, Bayburt denilince ilk  akla 

gelen ise Zihni gelir. O kabına sığmayan, Türk edebiyatında hiciv sanatını çok iyi 

kullanan, eskilerin deyimiyle nev’i şahsına münhasır bir zât-ı kebirdir.Bayburtlu 

Zihninin  terekesinden boşandığı eşiyle ilgili miras nafakasının Trabzona, Erzuruma 

oradanda  devletin başkenti İstanbula kadar uzanan mirastan kalan dağıtımına dair 

durumu ve şairin terekesinde bundan dolayı fazla bir şey kalmaması terekesi  

vasıtasıyla öğrenebiliyoruz. 

2.4. Kassamlık 

Kassam varisler arasında terekeyi taksim eden ve yetimlerin mirasını hıfz ve 

idare eden memur-ı şer’i mahkeme-i şer’iyye memurudur (Sami, 2012: 829). 

Osmanlı Devletinin şer’iyye teşkilatında miras dağıtımı yapanlar arasında birincisi  

kazasker kassamları ve diğeri ise  bir mahalin kadılığında bulunan kassamlar olmak 

üzere iki sınıf kassam vardı. Kazaskerlere mensup kasamlar askerî sınıfın terekesini 

varisleri arasında taksim ederlerdi (Ünal, 2011: 386). Kassamlar ikinci Derecede 

adliye görevlilerinden sayılmaktadır. Hakimin yardımcılarıdır. Kassamlar miras 

taksimine gittiklerinde yanlarında, mirasa konu malları deftere kaydedecek birde 

görevli katip bulunurdu. 18.yüzyılın sonlarında terekelere kimin müdahale edeceği 

hususunda bir uygulama ile ; 5000 guruşu geçen terekelere mahalli kadılıklar 

müdahale etmeyip kazasker tarafından görevli memurlar vasıtasıyla tahsil edilmeye 

başlanmıştır (Öztürk, 1995: 69). Varisler arasında  bölüştürülecek terekeler kassam 

tarafından yazıldıktan sonra bir nüshası tereke sahiplerine bırakılırdı.Satılacak 

terekeler kassamın gözetiminde Bezazistana getirilerek bu gibi malların satışa 

sunulduğu yerde müzayede çıkarılıp kıymetine değer biçimde satılırdı. Gayrimenkul 

satışları müzayede de hemen satılmayıp satışı uzun zaman alabilirdi. Kassam 

müteveffanın terekesini dağıtırken varisleri aynı şehirde bulunmuyorsa bölgenin 

kassamı tarafından tahrir edilerek mühürlenir ve varisin bulunduğu şehre gönderilirdi 

(Öztürk, 1995: 75). Kassamların tuttuğu defterlerde şu sıra takip edilirdi: En başta 

vefat edenin tanıtımı yapılır , İkinci olarak mirasa konu emtianın dökümü verilir , 

üçüncü olarak borç, masraf vb. bilgiler verilirdi. 

3 Ekim 1874’de yetimlerin mallarının muhasabesini incelemek için  

şeyhülislâmlığın nezâreti altında bir başkan, emvâl-i eytâm müdürü ve kassâm-ı 
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askerîden oluşmakta olan Meclis-i İdâre-i Emvâl-i Eytâm adıyla bir meclis kuruldu. 

Bu meclis İstanbul, Üsküdar, Galata ve Eyüp mahkemelerinde davaları görülen 

yetimlerin  muhallefât davalarına bakmak ve yetimlerin işlem muamelelerini 

hızlandırmakla görevliydi (Öztürk, 2011: 580). 

 

2.5. İslam Miras Hukuku ve Tereke Üzerinde Hakkı Bulunanlar 

Ehl-i İslâm nazarında  hukuk, evâmir-i ilahiyeden ibaret olup bunlar da umûr-

ı diniye ve dünyeviden oluşmaktadır (Akgündüz, 1990: 265). İslâm hukuku İslam 

hukukçularının  fıkıh usulü kitaplarında temel esasları belirleyen yorum metodları 

kapsamında  ve başta Kuran-ı Kerim ve Peygamber sözleri olan Hadis-i şerifler 

olmak üzere edille-i şer’iyye adı verilen İslâm hukuku kaynaklarına dayanarak 

yapılmış bir hukuktur. Bu açıdan  İslam hukuku  içtihat içerikli hukukudur (Aydın, 

2010: 15). Miras hukuku ferâiz veya  ilm-i ferâiz diye bilinmektedir. Ferâiz, farizanın 

çoğuludur ve Kuran yahut hadis tarafından takdir edilen miras payı demektir.Ferâiz 

veya şer’i miras hukuku ise mûrisin terekesinin hisselere taksimi ve bu hisselerin 

mirasçılara nasıl  ve hangi hallerde geçeceğini belirten ilme denir. Yüce Allah 

mirasçıların paylarını bizzat takdir ettiği için İslam miras hukukuna ferâiz adı 

verilmiştir.Osmanlı devletide dahil olmak üzere bütün  Müslüman Türk devletlerinde 

şer’i miras hukuku yani ferâiz tatbik edilmiştir. Şer’i miras hukukunun konusunu, 

terekeye dahil menkul mallar ve gayrimenkul bütün mallar teşkil eder. Şer-i miras 

hukuku’nun bütün hükümleri’nin kaynağı Kur’an, sünnet ve icmadır. İslam 

hukukunda gayrimüslüm  müslümana, müslümanda gayrımüslüme mirasçı olamaz 

(Cin ve Akgündüz, 1990: 131-135). 

Miras dağıtımı İslam hukûkunda vefat eden kişinin erkek olması durumunda 

varsa karısı terekeden 8/1 oranında, kız çocuk 5/1 oranında erkek çocuk ise 2/1 

oranında pay almaktadır. Vefat eden kişi kadın ise kocası terekeden 5/1 oranında, 

erkek ve kız çocuk yine vefat edenin erkek olması durumundaki paylarını 

almaktadırlar.  

 

Vefat eden kişinin varisleri arasında anne ve babası varsa ikisi de terekeden 

5/1 oranında, bazı durumlarda ise daha az pay alırlar. Varisler arasında erkek ve kız 

kardeşin aynı anda bulunması durumunda erkek kardeş kız kardeşten daha az pay alır 
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bunların oranı da 10/1 veya 12/1'dir. Varisler arasında çocuk olarak sadece kız 

çocuğun bulunması durumunda en yüksek pay -terekenin yarısı- kız çocuğa 

bırakılmıştır (Güldür, K: 8-9). 

 

2.5.1. Terekede Dağıtılan İlk Haklar 

İslâm miras  hukukunda kişi vefat ettiğinde mal varlığı ile mülkiyet alakası 

sona ersede kefen, defin gibi zaruri ihtiyaçları sona ermemiştir. Kişi ölsede borçları, 

rehin bıraktığı, vasiyet ve terekenin taksimi gibi yükümlülükleri devam eder.İslâm 

miras hukukuna göre vefat eden kişi ve kayıp olmasından vefatına hükmedilen 

kişinin terekesinden sırasıyla şu dört hak yerine getirilirdi. 

2.5.1.1. Techiz ve Tekfin 

Vefat eden kişinin terekesinden en başta  defin ve kefen masrafı çıkarılır. 

Düzenlenen cenaze törenindeki masraflarda israf ve cimrilikten uzak durulup ölçülü 

olunur. Kadınlar ne kadar zengin olsada cenaze masrafları kocasına aittir. 

Terekesinde bir şey bulunmayan kişinin techiz ve tekfini hayattayken nafakası kimin 

üzerineyse o karşılar. Kimsesi yoksa techiz ve tekfini beytülmalca karşılanır. 

2.5.1.2. Kaza-i Düyûn (Borçların Ödenmesi) 

Müteveffa’nın şahıslara olan borçları ‘beyyine’ veya  ölenin sağlığında ikrarı 

mahkemede ispat edilmiş (deyn-i müsbet) olması gereklidir. Techiz ve tekfin 

karşılandıktan sonra alacaklıya alacağı ödenir. Vefat edenin terekesi borcuna 

yetmiyorsa tereke alacaklıya verilirdi. Alacaklı birden fazlaysa terekeyi hakim 

gurema tariki denilen  nisbi bir dağıtım usulü ile uygun şekilde taksim edilir. 

Terekeden ödenemeyip kalan borçlar düşer. 

Borcun terekeden fazla olduğu durumlarda varisler terekeden hak iddia 

etmezler. 

2.5.1.3.Vasiyetlerin Tenfizi (Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi) 

Ölen kişinin vasiyeti terekesi borcundan fazlaysa terekenin üçte biri vasiyet 

edilebilir.Eğer varisler razı olurlarsa tüm vasiyeti vasiyet edilene 

verilebilirdi.Katiline ve yakınlarına vasiyet verilmezdi . Vasiyet eden kimsenin 

mülkü olarak verilebilecek şeyleri olmalıdır (Şentürk ve Yazıcı, 2016: 422). Din 

ayrılığı olmadan zımmilerede vasiyet bırakılabilirdi. 
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2.5.1.4. Baki Terekenin Varisler Arasında Taksimi 

Techiz ve tekfin masrafı, borçların dağıtımı, vasiyetlerin yerine getirilmesi 

işleminden sonra geriye kalan terekenin varisler arasında paylaşımı yapılırdı. Bu 

paylaştırma işlemi müteveffanın terekesi üzerinde yerine getirilmesi gereken 

haklardandır. Mollazade Hacı Ahmed Ağa  XVII.yüzyıl sonlarından itibaren  

Osmanlıda  mütesellimlik voyvodalık gibi resmi görevlerde bulunmuş 

biridir.Ölümünden sonra akrabalarının bazıları kalan mirasındaki emlakın aslında 

kendilerinden cebir yoluyla alındığını belirtmiştir (Güneş, 2006: 73). Terekeden 

anlıyoruzki  kişinin ölümüyle haklı hada haksız pek çok mirasçı çıkabilmektedir. 

2.5.1.5. Terekede Hak Sahibi Olanların Sıralandırılması 

Terekenin taksimi İslam miras hukukuna göre tereke üzeinde hak sahibi 

mirasçı grubları vardır. Bunlar terekenin taksiminde dokuz derece sırasıyla göz 

önüne alınarak yapılır.  

             Belli Hissesi olan Hısımlar (Ashâbu’l Ferâiz) Birinci derecede mirasa hak 

kazanan gruptur. İkinci derecedeki mirasçılar, birinci derecedeki  hısımlar hisselerini 

aldıktan sonra bir şey kalırsa hisselerini alır. Ashâb’ül feraiz’in sayısı sebebi ve 

nesebi olarak on ikidir. Nesebi olanlar; baba(eb), babasının babası (cedd-i 

sahih),anne  bir kardeş (ah lium), anne (üm), annenin annesi  babanın annnesi (cedd-i 

sahiha), öz kız (bint), oğulun kızına (bintü’l ibn), anne babası  bir olan kız kardeşler 

(uht li um) dur. Sebebi olanlar ise : Koca (zevc), Karı (zevce)dir (Öztürk, 1995: 98-

99).  

Ömer Lütfi Barkan birinci derecede mirasa hak kalanlar arasında  kadınların 

çok olmasını İslam dininden önce Arap coğrafyasında kadınlara miras verilmemesine 

karşı bir reaksiyon olarak görür. Kadınların miras hakkını Kur’an ve Sünnet 

emirleriyle garanti altına almak istenmesinden kaynaklandığını belirtir (Barkan, 

1996: 20). 

 Nesebi Bakımından Asabe Olan Hısımlar (Asabe-i Nesebiye)ölüye baba 

tarafından hısım olup, ashâb-ı ferâiz yani birinci derece yakınları terekeden hakkını 

aldıktan sonra alacak kişilerdir. 
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            Azad Sebebiyle Asabe Olanlar(Asabe-i sebebiye)ölen kişiyle kan bağı  

bulunmadığı halde azad ettiği için mirasçı olduğundan asabe-i sebebiyye adını 

almıştır.   

           Red Yoluyla Mirasçı Olan Ashâb-ı Ferâiz ölen kişi geride yalnızca  ashab-ı 

feraiz türü mirasçı bıraktığı durumda ve bunlar belirli hisselerini aldıktan sonra 

geride hâlâ mal kaldığı takdirde , kalan malı nesebi ashab-ı feraize payları oranında 

tekrar vermeye red denir. Bu red yapıldıktan sonra ashab-ı feraizin almış oldukları 

miras belirli paylarının üzerine çıkmış olur (Arı, 2018: 66). 

          Ashâb-i Ferâiz ve Asebe Dışında Kalmış Bayan  veya Bayan  Vasıtasıyla 

Bağlanan Erkek Akrabalar  (Zevi’l –Erham)  Zevi’l Erham terim olarak , ölen kişiyle 

aralarında akrabalık bağı bulunan fakat ashab-ı feraiz ve asabe gurubu mirasçılar 

arasında yer almayan kimseler demektir (Arı, 2018: 67). 

         Sözleşmeli  Varis (Mevle’l Muvâlât )  Arap örf ve adetlerine dayanan bir 

akrabalıktır. Örneğin birisi bir cinayet işlediğinde birisi onun diyetini ödediğinde, 

diyeti ödeyen kişiye, diyeti ödenen  miras olur.        

         Nesebi Muristen Başkasına Ağızdan Çıkan Söz Yoluyla Nisbet olan yakın  ise  

(Mukarrun Leh Bi’n-Nesep Alel Gayr) Nesebimeçhul kimsenin bilmediği bir kimse 

birine benim oğlum,amcam derse nafaka ve mirasçı hükümleri kazanır. 

          Kendisine üçte birden fazlası vasiyet edilen Bir kimse birine malının üçte birini 

vasiyet etse eğer ölen kişinin varisi yoksa bütün malının tamamı ona kalırdı. 

Hazine (Beytü’l-Mal) Müteveffanın varisi yoksa miras beytü’l-mala kalırdı. 

Beytülmalın terekelere el koyması veraset yoluyla değil sahipsiz ortada kaldığı için , 

zayi mal mümkünde bulunmasından kaynaklanır.Osmanlı devletinde varissiz 

ölenlerin terekeleri suistimale uğramaya açık bir durumdur. Varissiz kişilerin 

terekelerinden resmi kimliği  olmayan normal sıradan  kişilerle beraber  beytülmâl ve 

hatta mahkeme görevlileride bulunurdu. Varissiz ölen kişinin mirası gizlenerek 

mirasın aşırıldığına ilişkin şikayetlere kayıtlarda rastlanmaktadır. Suistimallerin en 

yaygını sahte şahitlerle varislik vasilik, yada ölen kişinin kendisine ait borcu 

olduğunu sahte şahitlerle ıspatlamaya çalışanlardı. Beytülmal eminleri gayrimenkul 

satışlarında fiyatı düşük gösterip farkı alıcıyla bölüşebiliyordu. Örneğin Rodosçuk 
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Beytülmâl emini varissiz ölen kişiden kalan evi kendi eşine  satacak kadar ölçüsüz 

davranışta bulunmuştur (Bilgin ve Bozkurt, 2010: 10-11). 

Vefat eden kişinin erkek olması durumunda varsa karısı terekeden 8/1 

oranında, kız çocuk 5/1 oranında erkek çocuk ise 2/1 oranında pay almaktadır. Vefat 

eden kişi kadın ise kocası terekeden 5/1 oranında, erkek ve kız çocuk yine vefat 

edenin erkek olması durumundaki paylarını almaktadırlar. Vefat eden kişinin 

varisleri arasında anne ve babası varsa ikisi de terekeden 5/1 oranında, bazı 

durumlarda ise daha az pay alırlar. Varisler arasında erkek ve kız kardeşin aynı anda 

bulunması durumunda erkek kardeş kız kardeşten daha az pay alır bunların oranı da 

10/1 veya 12/1'dir. Varisler arasında çocuk olarak sadece kız çocuğun bulunması 

durumunda en yüksek pay -terekenin yarısı- kız çocuğa bırakılmıştır. 
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3. BELGELERİN TRANSKRİPSİYONU  

 

Bismillahirrahmanirrahim 

            Numro 5  

Fi’l-asl Der-sa‘âdet ahâlîsinden olub el-yevm medîne-i Denizli’nin 

Değirmenönü Mahallesinde muvakkaten sâkin iken bin üç yüz on senesi şehr-i 

Cemâdiye’l-evvelinin on birinci günü vefât eden Honaz nâhiyesi redîf binbaşısı 

rif‘atlü Nesib Efendi ibn-i ‘Âşir bin Abdullah’ın üç yüz seksen iki numro ile 

mukayyed defter-i kassamının zeylinde müteveffâ-yı mûmâ ileyhin Honaz nâhiyesi 

tabûr sanduğunda ve istihkâkı olan yevmü’l-kıst ma‘âşı ve bedel-i ta‘yînâtı defter-i 

kassam-ı mezkûrun sahife-i yemîn-i defterde ‘ale’l-hisâb sûretiyle sekiz yüz seksen 

sekiz buçuk guruş idhâl olunarak taksîm olunmuş ise de muahharen müteveffâ-yı 

mûmâ ileyhin ma‘âş-ı bedel-i ta‘yînâtından fazla olarak tabur-ı mezkûrdan vürûd 

edüb beyne’l-verese ve bilâ-taksîm olunmak üzere ahz u kabz olunan meblağ ber 

vech-i âti beyân olunur. Fî 15 Cemâdiye’l-âhire sene 310 

guruş    para 

196        20 

006        00     Resm-i kısmet    5  guruş          Bedel-i behâ rayiç 1guruş 

190        20 

Tablo 2 : 5 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

  
Hisse-i zevce-i mûmâ ileyha 

Fâtıma Hanım 

Hisse-i ibnü’l-uht lehümâ 

gâib-i mûmâ ileyh Kemal   

Guruş 47 47 

Para 25 25 

  
Hisse-i ibnü’l-uht lehümâ 

gâib-i mûmâ ileyh Âsaf 

Hisse-i ibnü’l-uht lehümâ 

gâib-i mûmâ ileyh Âsım 

Guruş 47 47 

Para 25 25 
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Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden zevce-i mûmâ ileyhâ Fâtıma Hanım 

esmân-ı tereke-i bâkî müteveffâ-yı mûmâ ileyhden isâbet edüb zeyl-i isminde 

gösterilen mebâliği nakden ve mukasatan alınıp tutularak  u kabz  doğru eylediği 

misillü gâibûn-ı mûmâ ileyhimin zeylen payı  olan toplam yekûn yüz  iki kuruş otuz 

beş lira ile yemin defterde mukayyed olan sekiz bin sekiz yüz kuruş otuz beş lira  

toplamı itibarıyla  sekiz bin   dokuz  kırk sekiz kuruş yiğirmi beş lira da  usûl u 

nizamına tevfîkan irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri mûmâ ileyh Hâfız 

Mehmed Efendi yeddine teslim olunduğu mahkeme-i şer‘iyye baş kâtibi Mehmed 

Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûmâ ileyhin sicil-i mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine adı geçen yere açıklama verilerek temhîr edildi.  

           Numro 35 

Denizlinin Mûsâ Ağa Mahallesinde sâkin olan  bundan önce ölmüş olan  

Tâcir Efendi  Ali oğlu Aptullah mirası  nikahlı eşi  Havva oğlu Hasan ile 

kendüsünden önce ölen  karısı Emîre Âişe  oğlundan mütevellid sülbîkebîr oğlu 

Mehmed ve zevce-i mezbûreden mütevellideler sülbiye-i soyundan gelen küçük 

çocukları  Medîne u  Fâtıma’ya dahil olduğu bildirilen şeriata göre  ve nümâyan 

edilmiş  sağîretân-ı mezbûretânın vakt rüşd ü sedâdlarınadeğin tasviye  işlerine kable 

dini‘den mansûbe varisleri vâlideleri zevce  mezbûre Havvâ Hâtun’un verese-i sâire 

ile ma‘an vukû‘ bulan istek  ve yetenekleri   bilinen  dini  yazılan  ve açık artırma ile  

âhire  açık  olunarak esmân hâsılası içindeki varisler farîzati’ş-din‘îye dağıtılan ve 

pay olunan  vefat edenin metrukatında  mezbûrdur ki üzerinde  âtî zikr u açıklanmış  

olan   günlerden -tâsi‘   Şa‘bâni’l-mu‘azzam senesinde  aşere ü selâse miete hezar. 
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Tablo 3: 35 Numaralı Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Sağir yorgan 

1/50  

Eski büyük  

tencere 1/16  

Orta  kapaklı 

tencere 1/20  

Pekmez leğeni 

orta  kapaklı 

tencere 1/67,20 

Diğer ağızlı  

tencere 1 , 

ağızsız  

tencere 2/  30  

 

2 

El dığânı  1, 

Çanak 5 , Tabak 

3, Tas 1/52 

 

 

Sağîr leğen 1/20 Tepsi 1 /22,20 
Sağîr sini 

1/14  

Vasat sini 1/ 

81  

3 
Hurda Tüfenk 1 

/29,20  

Maden 

muhâfazalı saat 

1/25  

Yatak  

Döşek   

90 

Eski  Sandık 

1/ 22,20 

Köhne 

Seccade 1/10  

4 Namazlık 1/18 
Köhne kilim 

2/10   

Hurdavat 

menzil  30  

Nakd-i 

mevcûdu 

917,20  

Kır donlu koca 

kısrak 1/200 

 

Toplam metrûkât  1735 kuruş 20 para 

Toplam masraflar  

Techîz-i tekfin 100 guruş 

Adı geçen eşi  Havva’ya mehir deyni olduğu bâ-şehâdet Aksaraylı zâde Hâfız Hasan 

Efendi oğlu  Hacı abraham ve Mumcu binHacı Hâfız Hasan Efendi ibn-i İsmâil ile 

ıspatlanarak  ve’t-tezkiye ve’half 360 kuruş 

Dellâliye eşyâ-i mübî‘a  16 guruş 20 para 

Pul Behârâyic akçe 1 kuruş 200 lira  

Yekûnü’l-ihrâcât 480 guruş 20 para 

Toplam  minel’l-ihrâcât 1255 guruş 

31 guruş 10 para Resm-i kısmet-i ‘âdî 
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1223 guruş 30 para 

 Tablo 4 : 35 numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu  

  Zikr olunan eşi  Havva 
Payı  ibn-i kebîr yukarda 

geçen  Mehmed 

Kuruş 152 535 

Lira 38 16 

 
Payına düşen  mezbûre kızı 

Medîne 

Hissesi  bint-i sağîre  

mezbûreFâtıma 

Kuruş 267 267 

Lira 28 28 

 

Ber-mûceb-i bâlâ varislerinden adı geçen  eşi  yukarıda geçen  Havva ile 

büyük oğlu  merkûm Muhamet’den herbirerleri tereke mezbûr gelirden  hisselerine 

isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ahz u kabz ederek istîfâyı 

hakk eyledikleri misillü sagîretan-ı mezbûretânlar içün vasîleri ma‘rifetiyle terekeden 

iştirâ olunan bir kat yatak esmânı  olan doksan guruş hisse-i ersiyelerinden bi’t-tenzîl 

bâkî sîm Mecîdiye  yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla  kırk  kuruş  lira dahî cüz 

olmakla beyan olan  vasîleri vâlideleri adı geçen eşi Havvâ yeddine bütünüyle  eline 

verilmiş  olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdü Efendi’nin inhâsı 

ve vasî-i mezbûrenin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine adı geçen  mahalle 

açıklama yapılarak mühür vuruldu . 

Der beyân-ı bâlâ sağîretân-ı mezbûretânın hisseleri olan cem‘an dört yüz kırk  

kuruş  altı para kazanılarak  bilinen şer‘le yeddime verilmiş olunduğu adı geçen  yere 

açıklama yapılarak  temhir olundu 

Sağîretân-ı mezbûretânın 

vasîleri zevce-i mezbûre  

Havvâ Hâtûn 

 (mühür) 
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Numro 36 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Karahayıt Karyesinde sâkin iken bundan akdem 

müteveffa  olan   Hasan bin  Bayram oğlu  Hasan bin İsmetinverâsetini nikahlı eşinin 

terekesi  Elife bint-i İsmâil ile vâlidesi Emîre oğlu  İsmâil ve soyundan gelen  sağîr 

erkek çocuğu  Mehmed ile Mustafa ve soyundan gelen  küçük  kızı Hadice ve 

soyundaki küçük kızı Fâtımanın  dahilinde olduğu b ildirilen dinin aydınlığı  açıkve 

görülmüş  olduğundan yukarıda adı geçen küçüğün sonra sağîrûn-ı olgunluk yaşına 

kadar tesviye umûrlarına delillendirilen  dinen   varisleri annesi  zevcesi mezbûre 

Elîfe adındaki  hâtûnun verese  sâire ile vukû‘ bulan istek  ve bilgileriyle  ve bilgisi 

oln dini hükümle yazılan  ve açık artırma ile  gelirleriyle  ile âhire  u fürûht olunarak 

esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur   hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis min şehri Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene aşera ve selâse miete ve elf  

Tablo 5 : 36  numaralı Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Koyun 

67/4690 
Tay  Re’s  1/945  Kısrak  /320  

Öküz  /323, 

30  
Eşşek   150  

2 

İnek ma‘a 

buzağı 1,Dana  

2/360  

Siyah inek 2 

Düge 2/  700  
Kazgan 1/50  Sini  1/50  

Tencere  3, El 

dığani  2 /44  

 

3 
Nühâs tabak  

7, Tas 1/49,10  

Leğen 1, 

Tencere 1,  Süt 

leğeni 1 /100  

Tebsi 1, 

Çömlek 1/ 

12,20 

Buğday Hınta 

dolu 3/30  

Mısır darı dolu 

2/12  

4 Çuval  2/15  ......saat 1/150  Yorgan 1/55  Kilim 1/158  Keçe 1/55  

5 Seccâde  1/37  Yasdık  1/41  
Eğer keçesi   

1/61 
Tencere 4/60  Tabak 4/15  

6 

Tebsi 1,  

Çanak 3/31  

 

Su bakracı 

1,Süd leğeni  2 

/29  

Diğer tencere 

2/39   

Diğer kazgan 

1/30  

Çifte tüfenk 1/ 

336,10 

 

7 

Çifte tüfenk 1/ 

336,10 

 

Tabanca ma‘a 

bıçak  2/50  

Revgan-ı 

Sâde  3/27 

 

Köhne 

seccâde 1/ 

9,20  

Çuval  2,  

Keçe 1/62  
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8 
Çul  1, Çuval  

1/54 
Diğer çuval 2/46  Yatak   60  

 yorgan ,  

Yatak2/ 60  

Çul   25  

9 Yatak 90,20  
 yorgan  , yasdık  

1/ 31 

Bükülmüş 

yün 2/30 

 

Hayvan 

takımı 1/29  

Köhne elbise 

10  

10 
Çuka abdestlik 

1/50  

Alaca parça 

5/15 
Keçe 2/57  

Tek 

tüfenk1/45 

Altı patlar 

1/131  

11 Tabanca 2/56 
.................., 

.................... 
.......... 1/36  

......kuşağı 

1/61 

Basma parça 

3/22  

12 
Gümüş fes 

../15 
Heybe 1 /38  

Nohut dolu 

5/60 

Hınta dolu  

10/100  

....dolu şa’ir 

ma‘a çuval 1/ 

25  

13 
Bulgur  15 

Kıyye/25 

şa‘îr dolu 

...kıyye 60 fiyatı 

4 guruş 10 para  

Bulgur  25 

şa‘îr dolu 

...kıyye  60 

fiyatı 4 guruş 

10 para  

İnek  1,Koyun 

8/1041 

14 Tüfenk 1/100 
Hırdavat menzil   

100 

Nakd-i 

mevcûd 150  

Adı geçen köy  yakınında  

Söğüdlü denilerek bilinen 

komşu sınırında   olan yek bâb  

menkul  değirmeni olup 

varislerin arasında 

beynlerinde............ve  

müşterekenîfâ olunmakla 

kıymet-i mahminesi 7000 guruş  

 

Sahh 

Toplam metrukat 19031 kuruş 30 para   

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefenleme 150 guruş 

Borcu  mihr-i müeccel-i müsbit zevce-i mezbure Elîfe’ye bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûm 

olan 1000 guruş 

 

Dellealiye eşya-i mübî‘a  237 kuruş  
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Kaydiyye  28 guruş 20 para 

 Beha rayiç 12 kuruş 30 lira 

Yekûnü’l-ihrâcât 1428 guruş 30 para 

Toplam  mine’l-ihrâcât  17603 guruş 

                00440 guruş Resm-i kısmet-i ‘âdî 

                17163 guruş Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm-i beyne’l-verese yalnız on yedi 

bin yüz altmış üç guruşdur. 

Tablo 6 : 36 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım  Tablosu 

 Adı geçen Eşinin payı   Elfiye Adı geçenin payı  ümm-i  Emîre 

Menkûlâtdan 1270 guruş 15 para 1697 guruş 37 para  

Akardan 0875 guruş 1166 guruş 09?? Para 

 2145 guruş 15 para 2860 guruş 19 para 

 
Adı geçen oğlun  payı  sağîre  

Mehmed  
Payı olan oğlu  sağîr  Mustafa  

Keza 2399 guruş 24 para 2399 guruş 24 para 

Kezâ 1652 guruş  1652 kuruş  

 4052 guruş 14 para 4052 guruş 14 para 

 
Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre 

Hadîce 

Hisse-i bint-i mezbûre sağîr 

Fâtıma  

Kezâ 1199 guruş 32 para 1199 guruş 32 para 

Kezâ 0826 guruş 15 para 0826 guruş 15 para 

 2026 guruş 7 para 2026 guruş 7 para 

 

Üzerinde bulunan  bâlâ adı geçen  eşinin   Elîfe u  ümmü mezbûre Emîre ve 

bint-i mezbûre Hadîce’den herbirerleri müteveffâ-yı mezbûrun  terekesi esmânından 

hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden alınan tutularak    

yapılan  misillü sağîrûn-ı adı geçen  menkullerden kalan gelir payı  ersiyeleri olan 
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sîm Mecîdiye yirmi  kuruş hesâbiyle toplam  beş hezar  dokuz bin  doksan dokuz 

guruş ile min kable’l-ebü ceddeleri mezbûre Emîre’nin südüs hissesi olan bin altı 

guruş olan üç lirayı dahî bi’r-rıza sağîrûn-ı mezbûrûn hibe ve ...eylediği meblağ-ı 

mezkûr bin altı yüz doksan üç guruş otuz üç para ki toplam ‘ yedi…  doksan iki 

kuruş otuz üç para dahî usûl u nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh olunmak 

üzere eytâm müdîri Dalamanlı Zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ 

ileyhin sicil-i mahkemede muharrer tasdiki üzere iş bu mahalle şerh verildi. 

 

Der beyân-ı bâlâsağîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i ersiyeleri   haysü -mecmû‘  

yedi lira doksan iki kuruş doksan  lira olarak bildirilen  ma‘rifet-i şer‘ile tarafıma 

teslîm olunduğu adı geçen  mahalle açıklama yapılarak  mühür vuruldu .  

Müdîr-i eytâm  

Mühür: Mehmed Rüşdî… 

 

Numro 39 

Medîne-i Denizli’ye  tâbi‘ Yeniköy Karyesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât eden Merdin oğlu Hacı Halîl bin İbrâhim oğlu  …’ın verâseti nikahlı  

zevcesinin terekesi   Ümmügülsüm oğlu Halîl ile kendünden önce müteveffa  olan  

eşi Emine oğlu  Himmet’den mütevellid sülbî kebîr oğlu Hüsâmeddin sülbiye kebîre 

kızları Cennet ve ‘Âişe ve zevce-i mezbûreden mütevellid sülbî sağîr oğlu İbrâhim 

ve sülbiye sağîre kızı Emîne’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbar lede’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân olduktan sonra  sağîrân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd ve sedâdlarına 

değin tesviye-i umûrlarına bâ-huccet-i şer‘iyye vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre 

Ümmügülsüm nâm hâtûnun verese-i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri 

ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen-i misilleriyle 

 

Gelir hasılatı içindeki varislerden  bi’l-farîzatü dine dağıtılan  ile 

bölüştürülmüş  metrukatın  mezbûr olarak açıklanıp bildirilmiştir …..  Şa‘bâni’l- 

azam  senesinde aşera ve selâse miete ve elf 

 

 



 

31 

 

Tablo 7 : 39 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Yün mahlû 

yatak 112,20 

 

Yazgı Çulu1/ 33 
Müsta‘mel 

keçe1/30 

Sağîr heybe 1 

çuval çift 2 

........çift 1/ 60 

İplikköhneheğ

be 1 /12 

2 
 Vasat kazgan 

1  /112,20  

Sağîr kazgan 1/ 

53,20  

Vasat sini 1/ 

80  

Pekmez tavası 

1/ 71  

Kapaksız 

tencere 1/ 45  

3 
Su bakracı  1/ 

38  

Diğer tencere 1 

el dığanı 1 / 22 

Sağîr tencere 1, El dığanı  1 , 

Hurda leğen 1 / 40  

Nühâs çanak 2 

Tabak 2 /  12 

4 

Diğer çanak 3 

Tabak 2/30 

Diğer çanak 2 

Tabak 1/30  

Kahve tebsisi  

1/6  

siyah koca 

merkeb re’s  1/ 

236  

Diğer siyah 

merkeb re’s 1/ 

270  

5 

Siyah büyük  

dişi eşek  re’s 

1/ 112,20  

Mandaöküz 1 

İnek 1 

Butak 1 / 1800 

Diğer manda 

öküz çift 1/ 

1406 

Manda öküzü 

1/  697,20 

Arı kovanı 8/  

80  

6 

Çadır 1 

Sitil 1 / 68  

Diğer pekmez 

kıyye 60 / 90  
Kayış 1/ 16  

Yün ipi kıyye 

6 kıyye  

dirhem 100 

aded / 120,10  

Gümüş 

kuşak1,…. 

1/100 

 

7 Çanak 5/ 25  
Diğer çanak 5 / 

18  

Köhne kilim 1/ 

15  

Yün kıyye 2 

dirhem 300 
 

8 

Revgan-ı sade 

kıyye 5 /  

56,10  

Saban temürü  

1/ 14    

Tabanca 1 / 

26,20  
Tolon 2  / 7,20 

Şa‘îr dolu 

kıyye 15 fiyatı 

4 guruş 10 

para 15 kıyye / 

63,30  

9 

Mısır darı dolu 

kıyye 25 fiyatı 

6 ,25 kıyye 

/150  

Mısırdarıdolu 15 

/ 90  

Şa‘îr dolu 10 / 

47,20 

Hınta dolu 15 / 

150  

Diğer kayış  1 

/ 14 

10 

Diğer döşek 1, 

Yorgan 

1,Yasdık  

1/100 

Koyun  72 , 

şişek   19 , 

Toklu fiyatı 72 

guruş 15  / 7632  

Koca hayvan 

ile tay  /  225  

Altı sığır  ineği  

ma‘a butak  1 / 

900  

Diğer siyah 

Camus ineği 

ma‘a butak 

re’s  2 / 675  
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11 
Gümüşlü tek 

tüfenk 1 / 122  

Kapaklı sahan 5 

,  Çorba tası  1 / 

75  

Bal kıyye 10 

fiyatı 4 , 10 

Kıyye  / 40   

Pekmez kıyye 

10 fiyatı 

1guruş  20 

para / 15  

Bulgur kıyye 5  

/  5 

12 
Tobra 1, 

Heybe 1 / 10  

Pamuk ipliği 

kıymet  7 / 49  
Baş... 1/ 95  

Banayır 

kıymet 14  /  

54  

Alaca keçe 

1/61  

13 

Tebsi  1,  El 

dığanı 1, 

Tencere  1, 

Bakraç 1 /35 

Diğer bulgur 

dolu fiyatı 3 

buçuk ,  3 / 35  

Çuval  2/  18 
Hırdavât 

menzil  90 
 

 

 

Toplam metrukat  16783 kuruş 

Toplam çıkanlar  

teçhiz ve tekfin 80 guruş 

Borcu  müsbit an cihet-i kefâlet eytâm sanduğından dolayı karye-i mezbûra Ahmed 

oğlu Ali ile Hacı Hüseyin oğlu Ali Efendi’ye  din‘î mahkûm olan   3301 guruş 35 

para sîm Mecîdiye fiyatı 146 guruş rub‘u 3 guruş  

deyn-i müsbit an cihet-i karz Osmancı Oğlu Halîl’e kezâ din‘î mahkûm olan 370 

guruş 

deyn-i müsbit Bozgök oğlu Mustafa eytâmı İlyas’a kezâ bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûm 

olmuş kişi  352 guruş 

deyn-i müsbit Çoban Koca İbrahim bedel-i ücretinden kezâ din‘î mahkûm ceza alan 

191 guruş 10 para 

deyn-i müsbit Ömer oğlu kerimesi Hadîce’ye ‘an cihet-i karz kezâ bâ-i‘lâm-ı şer‘î 

mahkûm olan 158 guruş 

Dellâliye 375 kuruş 

kaydiyye-i defter 25 kuruş  

 Behâ râyic akçe 212  kuruş  
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Toplam çıkan         4866 kuruş 5 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât 11916 guruş 35 para  

00297 guruş 35 para   resm-i kısmet-i ‘âdî 

11619 toplam olarak  bölüştürülen varisler içinde  yalnız on bir 

hezar   dokuz kuruşdur  

Tablo 8 : 39 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu  

 
Payı dağıtılan  adı geçen 

zevcesi  Ümmigülsüm 

Payı dağıtılan  adı geçen 

oğlu    kebîr Hüsameddin 

Oğlunun payı  sağîr 

merhûm İbrahim 

Guruş 1452 535 2904 

Para 15 16 30 

 
Adı geçen kızı  kebîre 

Cennet 

Payına düşen  kebîre  

mezbûre ‘Âişe 

Payı dağıtılan adı 

geçen bint-i sağîre-i  

Emine 

Guruş 1452 1452 1452 

Para 15 15 15 

 

Adı geçen varislerinden  her birerleri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr gelirinden  

hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden alınan ve tutulan  

ederek  hakkı olan  misillü adı geçen  küçüğün payı  ersiyeleri  sîm Mecîdiye yirmi  

buçuk guruş hesabıyla  bin üç yüz elli yedi guruş beş para dahî usûl u nizâmına 

tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Talamanlı zâde Hâfız 

Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî 

Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin  

sahh  

sahh  

Sicil-i mahkemede muharrir tasdîki üzerine adı geçen   mahalle açıklama  yapılarak  

mühür vuruldu  
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Ber-beyân-ı bâlâ sağîrân-ı mezbûrân Abrâham ve Emineye payı olanersiyeleri olan 

toplam  dört hezar  yedi guruş beş parayı li-ecli’l-istirbâh marifeti şer‘le tarafıma 

teslîm olunduğu adı geçen  mahalle açıklama  yapılarak  mühür vuruldu. 

Müdîr-i eytâm  

Mühür: Mehmed Nûrî 

           Numro 40  

Medîne-i Denizli’nin Hıristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden  ve yüce 

Osmanlının halkından olan Rum ırkından olan  Papaz çocuğu  Bavli oğlu  Hırisantos 

adı geçen şehirdeki  davasında  dini mecliste şehrin  mezbûreye tâbi‘ Salih Ağa 

çiftliğinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Hacı Abdülkerim oğlu Mehmed bin 

Abdülkerim bin Abdullah’ın verâseti sülbî kebîr oğulları Emîn ve Mehmed ve sülbî 

sağîr oğlu Ali ve sülbiye sağîre kızı Teslîme’ye münhasıra olduğu zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra verese-i merkûmeden nefsinden asil ve sağîrân-ı 

mezbûrânın kable şer‘den mensûb vasîleri li-ebin er karındaşları büyük oğlu  

merkûm Mehmed ve oğlu merkûm Emîn muvâcehelerinde iş bu bilinen dini hükümle 

tedavi edilen on sekiz aded koyun malım olmağla ben bilinen zamandan yek yıl 

öncesinde müteveffânın  mezbûrhayatve sıhhatinde senevî altmış guruş ücret ile ra‘y 

etmek üzere emâneten teslîm eylediğimde ol dahî ber vech-i muharrer kabûl ve 

teslîm edüb ba‘dehû mezkûr koyunları bana kable’t-teslîm ber vech-i muharrer vefât 

etmekle mezkûr koyunları bana red ve teslîme müteveffâ-yı mezbûrun  terekesine 

vâz’ü’l-yed olan merkumân Mehmed ve Eminin  ikisinede uyarı verilerek  

matlûbumdur denulen  davası   onlar dahî yazdıklarında  adı geçen vefat edenin  

metrukatında bi’l-asâle ve vasiyeti  yeddlerini uyarılarak  edüb müdde‘î merkûmun 

kabul etmeleriyle vakti merkûmun bâ-velîdet yazılan uygun bulunup istenerek  

sâlifü’z-zikr Sâlih Ağa çiftliği imamı Karcılı Ali oğlu  Abdullahın  Sağmalı oğlu 

Mehmed oğlu  Mahmud’dan evvelen gizlenmiş olan evrekın  sirra ve  mezbûrân ile 

Yörük Oğlu Mustafa Ali bin Abdullah ve Sa‘îd oğlu Mehmed bin Sa‘îd nâm 

kimesnelerden alenen lede’t-tezkiye adl kabul olunan şahitlerin  idükleri  iş‘âr ve 

ihbâr olunan mârrü’z-zikr Salih Ağa çiftliği ehâlisinden Hacı Mustafa bin   Hacı  

Fettâh  bin  Ali oğlu  Hacı Osman nâm kimesnelerin vecih olan şehâdetleriyle 

ıspatlanan  ve’l-halef gereğince zikr olunan on sekiz aded koyunları müdde‘î 
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merkûm bâ-velâye red ve teslîme müdde‘î aleyhimâ merkûmân Mehmed ve 

Emîn’den her birine tenbîh olunduğu sicil  ve ayrıcalık  yapılan  gün  Ramazanü’l-

mübârek yılında aşera ve üç bin  . 

 

           Numro 41 

           Medîne-i Denizli’ye tâbi Yeniköy Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden Osman Oğlu Ahmed bin Halîl bin Osman’ın verâsetinizevce-i menkûha-i 

metrûkesi Fâtıma bint-i Ahmed ile  sülbî sağîre oğulları Halîl ve Mehmed ve sülbiye-

i sağîre  Ayşe dahil  olduğu bildirilen  görünüp açıklanan  olduktan  adı geçen 

küçüğün olgunluk yaşına kadar tesviye umûrlarına bâ-huccet-i şer‘iyye varisleri olan 

anneleri  mezbûre Fâtıma nâm Hâtûn’un vukû‘ bulan istek ile bilgisi dini olarak 

yazılan yapılan açık artırmayla   semen misilleriyle  olunarak esmân  hâsılası 

varisleri içinde olan  bi’l-farîzatü’ş din‘îye dağıtılan ‘ ve bölüştürülmüş   olunan 

terekemüteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi 'l-

yevmi’t-tâsi‘ min şehri Şa‘bânü’l li-sene aşera ve selâse miete ve bin .  

Tablo 9 : 41 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 

İnek ma‘a  

dana  düge 1 /  

450 

Merkeb Re’s 1  / 

337 guruş 20  

para                          

Köhne heybe 

3/5 

Köhne kilim  

1, seccâde 

1/40 

Minder 1 , 

Yorgan  1, 

Yasdık 1 /45 

2 
Döşek 1, 

Yorgan 1/ 45  

Nühâs parça 

6/40  

Tobra 4 , diğer 

yorgan  1/  20  

Pamuk ipi, 1 

kıyye/fiyat / 

10 

Şa‘îr  tolu 

kıyye 50 fiyat 

4 guruş 30 

para  /  237 

guruş 30 para 

3 

Hınta tolu 

kıyye 18 fiyatı 

9 kuruş 20 

para / 171 

guruş 

Öküz çift 1 /  

900 

İnek 1,  Dana 

1/  337 guruş 

20 para 

Merkeb re’s 1 

/ 270 

Kazası bedeli 

olub ahz u 

kabz  olunan 

dönüm  20/180 

 

 



 

36 

 

Toplam metrukat  3098 guruş 20 para 

Toplam çıkanlar  

Cenaze ve Kefen  80 guruş 

Borcu  müsbit an cihet-i karzı Meyâncı Kiryako din‘î mahkûm olan kaydiyye  4 

guruş 30 para  

dellâliyye 62 guruş   

Pul behâsı rayic akçe  kuruş 30 lira 

yekûnü’l-ihrâcât         1836 guruş 30 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât   1261 guruş 30 para 

                                    0031 guruş 20 para   resm-i kısmet ‘âdi 

 1230 guruş 10 para toplam dağıtılan  li’t-taksîm içindeki varisler yalnız bin iki yüz 

otuzguruş otuz paradır 

Tablo 10  :  41 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu  

 Hisse-i zevce-i mezbûre Fâtıma    Adı geçen Halîl 

Kuruş 153  430 

Lira 31 22 

 ibn-i merkûm Mehmed  mezbûre Âyşe 

Kuruş 430 215 

Para 22 11 

 

Verese-i merkûmdan zevce-i mezbûre Fâtıma Hâtundan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr esmânından hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde gösterilen mebâliği nakden 

ahz u kabz  ederek istîfâ-yı hakk eylediği misillü sağîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i 

ersiyeleri olan sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk hesâbıyla bin yetmiş altı guruş on beş 

para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm 

müdîri Talamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i 
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şer‘iyye bâş kâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûmâ  ileyhin sicil-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu.  

Ber- beyân-ı bâlâ sağîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i ersiyeleri  olan cem‘an yekûn bin 

yetmiş altı guruş on beş para 

sahh 

sahh 

Li-ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu fî 10 Ramazan sene 31  

Müdîr-i Eytâm  

Mühür: Mehmed Nûrî  

 

            Numro 42 

Medîne-i Denizli’ye tâbi Kınıklı Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

kable ........ oğlu Mehmed bin Osman bin Abdullah’ın verâsetizevce-i menkûha-i 

metrûkesi Halîme bint-i Ahmed ile kendünden evvel müteveffa olan öbür eşi Ümmî 

bint-i Abdullah’dan doğan soyundan gelen büyük kızı Kâmile ve zevce-i mezbûre 

Halîme’den mütevellidler sülbî kebîr oğlu Osman ve sülbî sağîr oğulları Ali ve 

Hasan ve sülbiye sağîre kızları Âişe ve Fâtıma’ya münhasıra olduğu bi’l-ihtiyâr 

lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhirve nümâyân olduktan sonra sağîrûn-ı mezbûrûnunvakt-i 

rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına bâ-huccet-i şer‘iyye vasîleri ve 

vâlideleri zevce-i mezbûre Halîme nâm hâtûn verese-i sâire ile vukû‘ bulan istek ile 

bilgisiyle bilinen yazılıp açık artırmayla  semen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht 

olunarak esmân-ı hâsılası varisler arasında bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm 

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunurhurrire 

f’'l-yevmi’t-tâsi‘ min şehri  Şa‘bânü’l-Mu‘azzam li-sene aşera ve selâse miete ve elf 

Tablo  11 : 42 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Kebîr  pekmez 

leğeni 1 /  77 

guruş  30 para  

Diğer  pekmez 

leğeni 1 

Nühâs kapaklı 

tencere 1 ,  El 

dığânı 1 , 

Çanak 2 ,  

Tabak 2 /  37  

Vasat  leğen 1,  Sağîr leğen 1 , 

Çanak 2,  El dığânı 1 , Sağîr 

tencere1 / 46 

2 
Diğer hurda 

tencere çanak 

Kebîr 

kazgan/kazan 
Yorgan 1, 

Minder 1, 

Siyah öküz çift 

1/  427 guruş 

İkişer yaşında 

dana çift 1 / 337 



 

38 

 

Yasdık 1 /  30  20 para guruş 20 Para 

3 

Koca erkek 

merkeb re’s 

1/160  

Hınta tolu kıyye 

4 buçuk fiyatı 8 

guruş / 36  

Mısır tolu 

kıyye 2 / 12  

şa‘îr tolu kıyye 

30  fiyatı 5 

guruş / 150 

Burçak tolu 

kıyye 2 /  16  

4 
H ırdavat 

menzil  /  50 

Mahallinde beyne’l-ahâlî ma‘lûmü’l-sadaka Mülk eşcâr-ı 

müsmireleri olub verese-i mezbûrun beynlerinde mütesaviyen ve 

müştereken îfâ olunmakla kıymet-i mahminesi 

 

Toplam tereke 1853 lira  

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefen masrafı 50 guruş 

Dellâliye eşyâ-i mübî‘a 32 guruş 

Kaydiyye2 guruş 20 para 

Pul behâsı1 guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 86 guruş  

Bâkî minel’l-ihrâcât 1767 guruş 

0044 guruş resm-i kısmet âdî 

1723 guruş  
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Tablo 12  :  42 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu  

Hisse-i zevce-i mezbûre Halîme Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Kâmile 

 Guruş Para  Guruş para 

Menkûlâtdan 184 5 Kezâ 133 8 

Akarâtdan 31 10 Kezâ 24 12 

 215 15  167 20 

Hisse-i ibn-i kebîr merkûm Osman Hisse-i bint-i sağîre mezbûre Âyşe 

 Guruş para  Guruş para 

Kezâ 286 16  143 8 

Kezâ 48 24 Kezâ 24 12 

 335 00 kezâ 167 20 

Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Ali Hisse-i bint-i sağîre mezbûre Fâtıma 

 Guruş Para  Guruş para 

Kezâ 286 16 Kezâ 147 8 

Kezâ 48 24 Kezâ 24 12 

 335 00  167 20 

Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Hasan    

 Guruş Para    

Kezâ 286 16    

Kezâ 48 24    

 335 00    

 

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birerleri tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun  

menkûlât esmânından hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrde gösterilen mebâliği 

nakden ve kabz ederek istîfâ-yı hak eyledükleri misillü sağîrûn-ı mezbûrûn içün 

vasîleri ma‘rifeti ile iştirâ olunan yatak esmânından otuz guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm 

Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an sekiz yüz yirmi dokuz lira katılıp 

cüz’î olmakla li-ecli’l-istirbâh vasî zevce-i mezbûre Halîme Hâtûn yeddine teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüsdî Efendi’nin inhâsı ve vasî-i 
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mezbûrenin sicil-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu.  

Ber beyân-ı bâlâ sağîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i ersiyeleri olan cem‘an yekûn 

sekiz yüz yirmi dokuz guruş sekiz para li-ecl-i’l-istirbâh yeddime teslîm olunduğu iş 

bu mahalle şerh ve temhîr olundu 

Sağîrûn-ı mezbûrûnun 

Vasîleri zevce-i mezbûre  

Halîme Hâtûn 

 

Numro 43 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Eski Hisar Karyesinde sâkin iken bundan akdem 

vefât eden Dazkırlızâde Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Abdurrahman’ın 

verâseti sülbî sağîr oğulları Sâdık ve Hüseyin ve sülbiye kebîre kızları Ümmühân ve 

....ban ve Sultân ve sülbiye sağîre kızı Fâtıma’ya dahil olup bildirilen dini aydınlıkla 

görünen olduktan akabinde küçük mezbûrûnunolgunluk yaşında  ve sedadlarına 

değin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûb ve vasîleri enişteleri Kara Halîl 

oğlu Ahmed ile verese-i sâirenin ma‘an  vukû‘ bulan istekleriyle bilgisi dini hükümle 

yazılan ile açık artırmayla semen misilleriyle âhire olunarak esmân hâsılası varisler 

arasında farîzatü din‘îye dağıtılıp pay edilen vefat edenin metrûkâtı mezbûrun  

terekesi defteridirki ki  açıklanır Ramazâni’l-Mübârek li-sene aşera ve selâse miete ü 

bin  
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Tablo  13 : 43 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 Sağîr sini 1/ 45 
Nühâs kebîr 

tencere 1/ 36 

Vasat kazgan 1/ 

60  

Tebsî 1, Süd 

dığan 1 / 36  

Nühâs kapaklı 

tencere 1/ 24  

2 
Diğer kapaklı 

tencere 1/ 24  

Güveç 1 

Çanak 2 / 21  

Diğer çanak 

2/18  
Tabak  1/ 4 

Diğer tabak1 

Tas 2/11 

3 
Sağîr kapaklı 

tencere 1/ 9 

Kuplu süd 

helekesi 1/ 12 

Kuplu bakraç 

1/12  

El dığânı 1/ 

11  

Çifte tüfenk 1 / 

250 

4 
Diğer güveç 

1/15 

Yedek mahlu 

döşek 1,  

Yorgan 1 , 

Yasdık 1/ 160 

Minder  1 , 

Yorgan 1,  

Yasdık 1/ 65  

Diğer minder 

1, Yorgan 1 /  

35  

Diğer minder 

1 

Yorgan 1/ 45 

5 Seccâde 1/ 27  
Sağîr kilim 1 / 

49  
Yazgı çulu 

Diğer köhne 

kilim 

Tabanca 1 

Bıçak  1/ 35  

6 

Şa‘îr dolu 

kıyye 10 Fiyatı 

4 guruş 10 

para 

... çift 1/ 

12guruş 20 

para  

Nahl  Kovan 

kıyye 10 fiyatı 

16 kuruş /  160  

Diğer nahl 

kovan kıyye 7 

fiyatı 20 /  

140 

Diğer nahl 

kovanı kıyye 

12 fiyatı 17 

/204  

7 

Diğer kovan 

kıyye 10 fiyatı 

17/  170  

Diğer nahl kovan kıyye 10 fiyatı 

15,    Tahta kovan kıyye 10 fiyatı 

16 / 250 

Sağîr kazgan 

1/ 30 

Siyah tivikli 

öküz re’s 1/ 

450  

8 

Koca siyah 

tivikli inek 

ma‘a re’s 

1/250  

Bir yaşında 

çıkma dana 

1/100 

Bir yaşında 

düge re’s 1/ 67 

guruş 

20 para 

Diğer sağîr 

tencere 1 / 12  

Gügüm  1, 

Kahve takımı  

1/ 12 

9 

Sağîr tencere 2 

, Çanak  3,  El 

dığânı 1, 42 

guruş 20 para 

 Hırdavat 

menzil  100  
Hırdavat menzil  100 

 

Sahh 

Sahh  
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Toplam tereke 3375 lira 30 para 

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefenleme masrafı 100 guruş 

zevce-i mutallakası Havva bint-i Halîl nâm Hâtûn mihr-i müecceli deyn olduğu bâ-

şehâdet Hurra oğlu Mustafa Ali bin İbrahim ve Arabacı Oğlu Mehmed bin El-Hâcı 

Hüseyin ile ıspatlanan tezkiye  400 para  

Devlet-i Aliyye teb‘asından Rûm milletinden KüçükYani oğlu Nikola’ya ‘an 

cihet-i ahz-ı i‘tâ deyn olduğu ba-şehâdet Adalı Süleyman Efendi  ibn-i Mehmed ve 

Kassâb Ahmed bin Sâlih ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 115 guruş 20 para 

Çota Esnâfından Hacı Mavi oğlu Hacı Süleymân bin Hacı Mehmed’e ‘an 

cihet-i karzı deyn olduğu bâ-şehâdet Ekmekçi Osman oğlu Osman ve İmam oğlu 

Hacı Mehmed bin Mehmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 313 guruş  

Kezâ Çota esnâfından ... oğlu Hacı Mehmed bin Mehmed  borcu ile ahz-ı 

i‘tâdan deyn olduğu bâ-şehâdet Osman Ağa oğlu Osman ve Dazkırlı oğlu Mehmed 

bin Hacı Ahmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf  185 guruş  

Üç yüz sekiz sene-i sâbıka-i bekâyâsından mültezimi Ahmed Ağa’ya deyni 

olduğu bâ-şehâdet Köse oğlu Hacı Ahmed bin Ahmed ve Ahmed Ağa oğlu Mehmed 

bin Ahmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf  119 guruş 

Dellâliye 67 guruş 20 para 

Kaydiyye 5 guruş 

Pul behâsı 2 guruş 30 para 

Toplam çıkan masraf 1307 lira 10 kuruş  

Bâkî minel’l-ihrâcât  2068 lira  20 para 

                                   0051 guruş  alınan  vergi                                    2017 sahhü’l-

bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız iki bin on yedi guruşdur. 
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Tablo 14 :  43 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu  

 
Hisse-i ibn-i sağîr-i 

merkûm Sadık 

Hisse-i ibn-i sağîr-i 

merkûm Hüseyin 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Ümmühân 

Guruş  504 504 252 

Para 10 10 5 

 
Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Hubân 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Sultân  

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Fâtıma 

Guruş 252 252  252 

Para 5 5 5 

 

Ber-mûceb-i bâlâ varislerinden adı geçen Ümmühân ve Hûbân  ve Sultân nâm 

hâtûnlardan her birerleri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmânından hisselerine isâbet 

edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ederek istîfâ-yı hak eyledikleri 

misillü sağîrûn-ı mezbûrûn içün  vasî-i merkûm ma‘rifetiyle terekeden iştirâ olunan 

iki kat yatak esmânı olan yüz seksen guruş hisselerinden bi’t-tenzîl bâkî sîm 

Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla bin seksen guruş yirmi beş para dahî usûl 

ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Talamanlı 

Zâde Hâfız Mehmed Efendi’den teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicilli mahkemede 

muharrer takrîzi üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhîr olundu.  

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i ersiyeleri olan cem‘an yekûn 

bin seksen guruş yirmi para li-ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm 

olunduğu iş bu mahalle şer verildi.  

Fî 17 Ramazân sen 310  

Müdîr-i Eytâm Mühür: Mehmed Rüşdî 
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Numro 45 

Medîne-i Denizli’ye tâbi Kethüdâ Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden Abacı Oğlu Ali bin ... Hacı Ali bin ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i nikahlı eşi 

‘Âişe bint-i Ali ile sülbî kebîr oğulları Mustafa ve Mehmed ve sülbî sağîr oğulları Ali 

ve Hüsnü ve sülbiye kebîre kızı ‘Âişe’ye münhasıra olduğu bildirilen dini aydınlık ve 

açıklık olduktan sonrasağîrân-ı merkûmânın olgunluk yaşına kadar tesviyeumûrlarına 

kable şer‘den mensûb vasîleri adı geçen eşi ‘Âişe Hâtûn’un varisler ile ma‘an vukû‘ 

bulan istek bilgisiyle bilgileri bilinen dini hükümle yazılıp açık artırmayla   semen 

misilleriyle âhire olunarak esmân hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ 

ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olunurhurrire f’'l-yevmi’s-sânî min şehri Şa‘bâni’l-Mu‘azzamli-sene aşera ve selâse 

miete ve elf 

Tablo  15 : 45 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Öküz çift 1/ 

582 guruş  20 

para 

Dana çift 

1/720  

İnek ma‘a 

buzağı ve  

3/400  

Diğer inek 

ma‘a buzağı 

re’s  2/ 170  

Sarı düge re’s  

1/135  

2 
Dişi merkeb 

re’s 1/ 300  

Dişi merkeb 

sıpası  re’s 1 / 

200 

Nühâs çanak 

4/20  
Tencere 3 / 35  

El dığânı  2/ 

15 

3 
Süd dığanı 2/ 

50  

Döşek 1 

Yorgan 1 

Yasdık 1/60 

İplik çuval 1/ 

18  
........... 1/5  

Harar çift 1/ 

18  

 

Şa‘îr dolu 

kıyye 8 fiyat 5 

/ 40  

Bulgur kıyye 

15 fiyatı 1 

guruş 20 / 22 

guruş 20 para  

Mısır darısı 

dolu kıyye 5  

fiyatı 6  /30  

Hınta dolu 

kıyye 3 fiyatı 

10 / 30  

Hırdavat 

menzil  

 

Toplam çıkan 2872  

Toplam çıkarılan  
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Cenaze ve kefen masrafı 100  

Dellâliye57 

Pul behâsı râyic akçe 2 aded 

Kaydiyye-i defter 4 

yekûnü’l-ihrâcât        0163 guruş 34 para 

bâkî minel’l-ihrâcât  2708 guruş 6 para 

                                  0067 lira alınan vergi âdi 

                                  2640 lira 26 para toplam dağıtılan varisler arasında    yalnız iki 

bin altı yüz kırk guruş yirmi altı paradır  

Tablo 16 :  45 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu  

 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

‘Âişe 

Hisse-i ibn-i merkûm 

Mustafa  

Hisse-i ibn-i merkûm 

Mehmed  

Guruş 330 513 513 

Para 3 18 18 

 
Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Hasan?  

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Ali 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre ‘Âişe  

Guruş 513 513 256 

Para 18 18 29 

 

Kesr-i bâkî  

Para 2 guruş 
  

 

Ber-vech-i bâlâ verese-i adı geçen herkesin birerleri tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr esmânından hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği 

nakden ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü sağîrân-ı merkûmân içün vasîleri 

ma‘rifetiyle iştirâ olunan bir kat yatak esmânı olan altmış guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm 
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Mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesâbiyle dokuz yüz almış altı ...... cüz’î olmakla 

vasiyetçisi olan annesi adı geçen eşi Âişe Hanım yeddine verildiği mahkeme-i 

şer‘iyye başkâtibi Mehmet Rüşdî Efendi’nin inhâ’sı vasî-i mezbûrenin sicil-i 

mahkemede muharrer tasdik üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrân-ı mezbûrânın hisse-i ersiyeleri olan cem‘an yekûn 

dokuz yüz almış altı guruş otuz para li-ecli’l-istirbâh yeddime teslîm olunduğu iş bu 

mahalle şerh verildi 

Vasî-i zevce-i mezbure 

            Numro 48 

Medîne-i Denizli’nin Horselaz Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden Cenabinin oğlu Ekmekçi Salih bin Ahmed bin Abdullah‘ın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Emine bint-i Halîl ile sülbiye-i kebîre kızları Âişe ve Esmâ ve 

li-ebeveyn kızkarındaşları Penbe ve Fâtıma gâibetün ani’l-belet Rum elinde 

Dimetoka kasabasında sâkine Hatîce’ye dahil olduğu bildirilen dini aydınlık görünen  

gâibe-i mezbûrenin payı ersiyesini ahzu muhafaza ve hîn-i zuhûr ve vürudûnda 

kendüye redd ve teslîme kable şer’den kayyım-ı nasb ve ta‘ayyün olunan li-ebevyn 

kızkarındaşı mezbûre Fâtıma Hâtûn’un verese-i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan istek ile 

bilgisiyle dini hükümle yazılıp açık artırmayla semen misilleriyle âhire olunarak 

esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-

i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire f’'l-yevmi’l-

hâmis aşera min şehri Şa‘bâni’l-Mu‘azzam li-sene aşera ve selâse miete ve elf 
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Tablo  17: 48 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Sümbül kilim 

1/ 85  

Diğer kilim 1/ 

67 guruş 20 

para 

Minder 

Yastık 

Yarım ...... 

Sarık  

 

Kıl yazgı çulu 

1 /  56  

2 
Diğer yazgı 

çulu 1/ 40  

Köhne seccade 

1/21  
....... ....... 1/135 Tahta  1/9 

Bel  2 , Kürek 

1 /  19 guruş 

3 

Hınta dolu 

kıyye 8 fiyatı 

9/ 72  

Şa‘îr dolu 

kıyye 22 

buçuk fiyatı 5 

buçuk  /154  

Köhne eğer 1/ 

15  

Diğer hınta 

dolu ,  3 

buçuk/  26 

Köhne sandık 

2,  

....... 1/25  

4 

Kuru üzüm 

kıyye 15 / 18 

guruş 30 para 

Koca merkeb 

ma‘a takım 1/ 

122  

Urgan 2 / 10 

guruş 20 para 

Öküz çift 

1/600 

Evsat sini 1 / 

55 

5 Kebîr sini 1/40 
Sağir tebsi 

1/19 
Evsat tebsi 1/36  

Diğer sağir 

tebsi 1 / 12 

Diğer sağir 

tebsi  4/40 

6 
Güveç 1/ 14 

guruş 20 para 

Diğer  güveç 1 

/ 12 

Diğer güveç  

2/6 guruş 20 

para   

Nühas çanak 

5 / 18 guruş 

30 para 

Kapaklı sahan 

1/ 12 guruş  

7 

Diğer kapaklı  

sahan 1/ 8 

guruş 20 para  

Sağir çanak 

1/10  

Su bakracı 1 /  

2 guruş 20 para 

Sağir kapaklı 

tencere 1/10 

Diğer sağir 

kapaklı tencere  

1/ 19 

8 
Kebîr kapaklı 

tencere  1 / 27  

Diğer sağir 

kapaklı tencere 

1/19   

Hurda sağir 

kapaklı tencere 

1/ 7  

Diğer tencere  

1/11  

Nühas çanak  

1, Tabak 1, 

Çanak 1 / 33 

guruş 30 para 

9 
Süd leğeni  

1/14  

Diğer tencere  

2/ 40  

Leğen ma‘a 

sini 1/60  

Kevgir  1 / 7 

guruş 20 para 

Diğer leğen  1/ 

22 guruş 

20 para  

10 
Kase tabak 

1/16 

Kahve takım 

1/ 7 guruş 20 

para  

Pekmez 

kazganı 1 / 90  

Diğer kazgan 

1/80  

Pekmez leğeni 

1/ 41  

11 

Bakır saksı 1 / 

1 guruş 20 

para  

Diğer kazgan 

1/25  

Tek tüfenk 1 , 

Tabanca 2/ 122  

Diğer tek 

tüfenk 1 , 

Tabanca 2 / 

Çifte tüfenk 1/ 

90 
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90  

12 
Pirpol saat 1/ 

141  

Balta 1 

Herköri 1/12 

Sivri  1 

çak  1 

Tahır 1/14 

 

Diğer balta 1 /  

8 guruş 20 

para  

Sandalye 1 ,  

Ayaklık 1/ 11 

13 

Yorgan 2 , 

Yastık 2 , 

Minder  2 / 76 

Algan dizli 1 , 

fanus 1 / 23 

guruş 10 para 

Boyalı dizli 1 

Yarım dolu 1 / 

22 

Fanus 2 / 4 

guruş 20 para 

Abdestlik 1 

............. 1,  

Bıçak  1, 

Fanus 1/ 55 

guruş 20 para  

14 

Alaca top 1/ 

13 guruş 20 

para 

Lirâ-yı 

Osmanî 1/  

122 

   

 

 

Hoy civârında kâin tarafları kassâb ......Mehmed 

Vereseleri bağı ve etrâf-ı selasesi yol ve hâs ile mahdûd ve fevkanî iki oda ve 

tahtında bir  damı ve diğer mâilindeve bir dönüm mikdarı kürümi mülk bağın taksîmi 

gayr-ı kabil ve ifrâz ile intifâ‘ mümkün olmadığından verese-i mezbûrâtın taleb ve 

istid‘âları üzere nidâ ve müzâyede olunarak ruğbât-ı nâs inkıtâ‘ında müteveffâ-yı 

mezbûrun damâdı Foralı oğlu Mehmed Ali bin Hüseyin üzerinde yüz kırk altı aded 

sîm Mecîdiyyede tekarrur etmekle ahz u kabz olunan semeni  

3285 guruş sîm Mecîdiyye 146 aded  

Toplam tereke  6488 lira 16 para 

Toplam çıkan 

Cenaze ve kefen masrafları 150 guruş 

Sahh 

Deyn-i mihr-i müeccel-i müsbit zevce-i mezbûre Âişe’ye bâ-i‘lâm-ı şer‘î 

mahkûm olan 1000 guruş  
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Deyn-i müsbit eytâm sandığına cihet-i kefaletinden  Pazargömeli Hacı Abbas 

keza mahkûm   658 guruş 

menâfi‘-i umûmiye sandığına deyn olduğu seneden tebeyyün etmekle ...... 

cânibine îfâ olunan lirâ-yı Osmânî  5 aded    610 guruş 

İskât-ı salât ve keffâret-i savm ve yemîn ve nüzûrât-ı sâiresine vasiyyet-i 

müsbit bâ-huccet-i şer‘iyye  vasî-i muhtarıma Nebî oğlu Mehmet Çavuş ibn-i 

Mustafa’ya îfâ olunan  850 guruş 

Dellâliye127 guruş  

Kaydiyye10 guruş 

Pul behâsı râyiç akçe 2 adet5 guruş 16 para 

Yekûnü’l-ihrâcât      3410 guruş 16 para 

bâkî minel’l-ihrâcât  3078 guruş 

0077 guruş   resm-i kısmet âdî   

3001 guruş    toplam dağıtılan varisler arasında üç hezar paradır  

Tablo 18 : 48 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre 

Emine 

Hisse-i bint-i mezbûre 

‘Âişe 

Hisse-i bint-i mezbûre 

Esma 

Guruş 375 1000 1000 

Para 5 13 13 

 Hisse-i uhtün lehumâ 

....... 

Hisse-i uhtün lehumâ 

Fâtıma 

Hisse-i uhtün lehumâ 

gâibe mezbûre 

Hâtice’ye 

Guruş 208 208 208 

Para 16 16 16 

 Kesr-i  bâkî 

Para 1 
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Ber-vech-i bâlâ adı geçenlerin hepsi vefat edenin metrûkâtında  

mezbûrâtümânından hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği 

nakden ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü gâibe-i mezbûre Hatîce’nin hissesi 

olan sîm Mecidiye yirmi iki buçuk  hesâbıyla iki yüz sekiz guruş on altı para dahî 

usûl ve nizâmına tevfîkan âhire istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Talamanlızâde 

Hâfız Mehmed Efendi’den teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed 

Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhîr olundu.  

Ber-beyân-ı bâlâ gâibe-i mezbûre Hatîce’nin hisse-i ırsiyesi olan iki yüz sekiz 

guruş on altı para tesllim edildiği  bu mahalle şerh verildi. 

 Şa‘bân sene 310 

Müdîr-i Eytâm 

Mühür: Mehmet Nûrî 

Numro 53 

Medîne-i Denizli’ninYeniköy Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden muhâcirîn-i Çerkese’denMehmedÇavuş bin Abdülkerîm bin 

Abdullah’ınverâsetisülbî sağîr oğulları Hüseyin ve Mehmed’e münhasıra olduğu bi’l-

ihbârlede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra  sağîrân-ı merkûmânın 

vakt-i rüşd ve sedâdlarınadeğin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûb vasîleri 

karye-i mezbûrede sâkin Çerkez Osman bin Abdullah nâm kimesnenin  bi’l-vesâye 

taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle âhire 

bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ 

ve taksîm olunan tereke müteveffâ-yı mezbûrun defteridir  kiber-vech-i âtî zikr u 

beyân olunur hurrrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-‘işrîn min şehri Ramazânü’l-Mübârek li-

sene aşera ve selâse miete ve elf 

Tablo 19 :  53 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 
Nühâs çanak 

4/24,20 
Güveç 1/12    

Hurda süd  

leğeni 1, 

Tencere  2/ 

Nühâs tabak 

3/ 10,20 

Eldiğânî 2/ 

22,20 
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13,20 

2 

Nühâs 

tenecere 1 ,  

Eldiğânî 1/20  

Köhne çuval 

3/18,20 

Yün kıyye 3 

Yorgan 1/156 

Orak  1 

...... 1 / 7 

Üzengi çift 

1/15 

3 

Tek tüfenk 1 

Silâhân 1/ 75 

Dişi merkeb 

re’s 1/ 225  
   

4 

Karye-i mezbûrede kâin mahallinde beyne’l-ehâlî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât 

üç odalı bir bâb mülk menzîl mürûr-ı eyyâm ve kerver-i a‘vâm ile maşrık-i harâb olub 

sağîrân-ı merkûmân içün gadr-ı mûceb mahalli olacağı tahakkuk etmekle menzil-i 

mezkûr bey‘a arz olundukda bâ-yedd-i menâvî  nidâ ve müzâyede olunarak ruğbât-ı 

nâsinkıtâ‘ında beş yüz guruş semen mukâbelesinde karye-i mezbûre  muhtârı İsmâil 

üzerinde takarrur etmekle ahz u kabz olunan semeni 500 guruş 

 

 

Dellâliyye22 guruş 

Kaydiyye-i defter1 guruş 30 para 

Pul behâ râyic akçe 2 aded1 guruş 20 para 

yekûnü’t-tereke1104 guruş  

0025 lira   

1079 lira 

0027  kuruş esm-i kısmet-i âdî 

1057 guruş 10 para toplamıdır. 

Tablo 20 :  53 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Hüseyin Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Mehmed 

Guruş  526 526 

Para 5 5 

 

Ber-vech-i bâlâ tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun esmânından sağîrân-ı 

merkûmânın hisse-i ırsiyeleri olan sîm Mecidiye yirmi iki buçuk hesâbıyla cem‘an 
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bin elli iki guruş on parayı usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek 

üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi’den teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ 

ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek 

olundu. 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrân-ı mezbûrân Hüseyin ve Mehmed’in hisse-i ırsiyeleri 

olan cem‘an bin yüz elli iki guruş on para li-ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafıma 

teslîm olunduğu iş bu mahalle şerhle temhîr olundu. 

Müdîr-i Eytâm 

Mühür: Mehmet Nûrî 

Numro 62  

Makarr-ı  livâ olan medîne-i Denizli’nin Hacı Kaplan mahallesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât eden Kansız oğlu Halîl bin Hacı Ali bin Abdullah’ın 

verâsetizevce-i menkûha-i metrûkesi Fâtıma bint-i Ahmed ile sülbî kebîr oğlu Ali ve 

sülbî sağîr oğulları Mehmed Sâlih ve Kâzım ve sülbiye-i sağîre kızı Şefîka’ya 

münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mümâyân  oldukdan sonra 

sağîrûn-ı mezbûrûnunvakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına gable 

şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Fâtıma’nın verese-i sâire ile 

ma‘an vukû‘ bulan istek ile bilgisi ile bilinen dini olarak yazılıp açık artırmayla   

semen misilleriyle âhire olunarak esmân hâsılası varisler arasında dini hükümle 

dağıtılan tevzî‘ ve taksîm olunan vefat edenin metrûkatı mezbûrdur söylenip 

açıklandı hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşera min şehri Ramazâni’l-Mübârek li-sene 

aşera ve selâse miete ve elf 

Tablo 21 :  62 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 Kapaklı sahan 4 , Kapaksız 

sahan 1  , Kapaklı tas 1 / 50 
Sefer tası 1/ 35 

Su bakracı 1 

/15 
Çanak 6 / 26 

2 Tabak 2 / 12 

Nühâs tencere 

ma‘a kapak 2/ 

40 

Eldiğâni 2 / 20 Sini 1 / 50 
Sagîr kazgân 1 

/ 40  
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3 Müsta‘mel 

kilim 1/ 30  

Diğer kilim 

kanad 1/ 18  

Minder  3 , 

Yasdık 4 , 

Yorgan  2 / 100  

Siyah merkeb 

1 /  250  

İnek ma‘a 

buzağı  re’s 1 , 

Düğe 1 /350 

4 
Tabanlık gön  

çift 10 fî 8,24 / 

86 

Def‘a gön çift 

18 fî 4 / 86  

Çizme çift 4 fî 

30 / 120  

Def‘a çizme 

çift 4 fî 13,20 

/54  

Kalıb çift 6 fî 

5/30  

5 Def‘a kalıb 

çift 8 fî 10 / 80  

Pabuşcu 

muştası 1/ 30  

Pabuşcu 

tezgahı ma‘a 

takım 1/30 

Hırdavat-ı 

dükkân /15  

Köhne çuka 

abdestlik 1/ 20  

6 
Def‘a çizme 

Çift 4 fî 18 / 

72  

Serd 

Mahmûdiye 

nısfı  1 / 35  

Yirmilik  altûnı 

1 / 25 

İslâmbol 

altûnı 1/ 32  

Sim mecîdiye  

1/ 22,20  

7 Mecîdiye 

ikiliği 4/9  

Magşûş akçe / 

45  

Nühâs tepsi 

1/10 
  

 

Dellâliyye-i eşyâ-i mübî‘a36guruş 10 para 

Kaydiyye-i defter2 guruş 30 para 

Pul behâ râyic akçe 2 aded 1 guruş 20 para 

Yekûnü’t-tereke  1926 guruş 20 para 

0040 guruş 20 para     

1886 guruş 00  

0047 guruş  

1839 guruş varisler arasındaki taksim edilenin toplamıdır. 
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Tablo 22 : 62  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Fâtıma 

Hisse-i ibn-i kebîr 

merkûm Ali 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Mehmed Sâlih 

Guruş 229 459 459 

Para 35 30 30 

 
Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Kâzım 

Hisse-i bint-i Sağîre-i 

mezbûre Şefîka 
 

Guruş 459 229  

Para 30 35  

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûrûndan adı geçen eşi Fâtıma ile ibn-i 

merkûm Ali hepsi  birerleri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmânından hisselerine 

isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ahz u kabz ederek istîfâ-yı 

hak eyledikleri misillü sağîrûn-ı mezbûrûn içün vasîleri ma‘rifetiyle iştirâ olunan bir 

kat yatak esmânı olan yüz guruşu bi’t-tenzîl-i bâkî sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk 

guruş hesâbıyla bin kırk sekiz lira yirmi beş kuruş  dahî bildirilen varisi adı geçen eşi 

annesi Fâtıma  Hâtûn yeddine verildiği mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî 

Efendi’nin inhâsı ve vasî-i mezbûrenin sicill-i mahkemede tasdîki üzerine iş bu 

mahalle şerh verilerek temhîr olundu.  

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i ırsiyeleri olan cem‘an bin kırk 

dokuz guruş on beş para li-ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş 

bu yere açıklama verilerek temhîr olundu.  

Vasî-i eytâm mezbûre vâlideleri  

Zevce-i mezbûre Fâtıma  

Mühür: Fâtıma  

Numro 67  

Medîne-i Denizli’nin Mûsâ Ağa mahallesi sâkinlerinden ve jandarma süvârî 

mülâzımlarından olub Tavas kazâsında .Altınova.. kasabasında mukîm iken bundan 

akdem vefât eden Hâce zâde Mehmed Efendi ibn-i Ca‘fer bin Abdullah’ın verâseti 
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zevce-i menkûha-i metrûkeleri Şâdiye bint-i İbiş ve Zeyneb bint-i Mehmed Emîn ile 

zevce-i mezbûre Şâdiye’den mütevellidler soyundan gelen çocuğu  Haydar ve 

soyundakiküçük çocukları Mesrûre ile Refî‘a ile zevce-i mezbûre Zeyneb’den 

mütevellidân sülbî sağîr oğlu Mehmed Ca‘fer ve sülbiye-i sağîre kızı Hüsniye’ye 

münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir venümâyân olduktan sonra 

sağîrûn-ı mezbûrûnunvakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına bâ-

huccet-i şer‘iyye  vasîleri  vâlideleri mezbûretân Şâdiye ve Zeyneb nâm hâtûnların 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâye vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

bi’l-müzâyede semen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyyetevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunurhurrire fi’l-yevmi’l-hâmis Şevvâli’l-

Mükerrem li-sene aşera ve selâse miete ü bin . 

Tablo  23 : 67 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Alaca kilim 

Çift 1 / 225 

Alaca çul Çift 1 

/ 225 

Sagîr kilim 1 / 

55  

Seccade 1 / 

90   

Köhne seccade 

1 / 25  

2 

Diğer alaca 

kilim Çift 1 

/135  

(…) 1 / 45  
Müsta‘mel 

kilim 1 / 45 

Diğer kilim 1/ 

95  

Diğer 

müsta‘mel 

kilim 2 / 122 

guruş 20 para 

3 
Müsta‘mel 

seccade 2/35  

Diğer hurde 

seccade 2 / 22 

guruş 20 para 

Dürbin 1/45 
Kebîr ayine 1/ 

45 

Ayaklı saat 

1/20  

4 Leğen 1/40 
Kapaklı sahan 

2/20 

Diğer kapaklı 

sahan 1/ 5 

Sagîr sinî 1/ 

36 

Kapaklı 

tencere 1/ 

22,20 

5 
Sefertası 

1/22,20 
Güğüm 1/6 Kavela 1/ 12 

Sekizli urgan 

parça 7/ 17,20 

Köhne celne 

(?) 1/37 

6 
Setre pantolon 

1/50 
Kılıç 1/25 Bıçak 2/ 20 

Köhne yorgan 

1 /13  

Sofra tablası 1/ 

3 

7 Karyola 1/45 Çuval 2/40 
Diğer çuval 

3/60 

Bunbak 

(?)Çift 1/ 

22,20 

Öküz Re’s 3 / 

1150 

8 
Düğe Re’s 1/ 

205 
İnek  Re’s 1/255 

Camus buzağı 

Re’s 1/400  

Çifte tüfenk 

1/ 135 
Levorver 

(revolver) 1/ 
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135 

9 At keçesi 1/ 135     

 

 

Toplam metrûkat 3892 lira  20 kuruş  

Toplam çıkan  

Zevce-i mezbûre Şâdiye’ye mihr-imüeccel deyni olduğu bâ-şehâdet Evliyâ zâde 

Mehmed Ziyâ Efendi ibn-i Abdülkerim ile Abdî Bey zâde Abdî Beyibn-i Mehmed 

Emîn Ağa ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye  

Sahh 

Ve’t-tahlîf 

351 

070 meblağ-ı mezkûr sağ   olmağla 

421 akçe farkı zamm 

Diğer zevce-i mezbûre Zeyneb’e kezâ mehr-i müeccel deyni olduğu şâhidân-ı mûmâ 

ileyhimâ Mehmed Ziya ibni Abdülkerim ve Abdi Bey ibni Mehmed Emin Ağa ispat 

edilerek yazıldı  

1500 

0300 kezâ meblağ-ı mezkûr sağ olmağla akçe farkı zamm 

1800 

Osmanlı halkından  Ermeni cemaatinden Terzi Bayram veledi Kirkortak’a elbise 

esmânından deyni olduğu bâ şehâdet mûmâ ileyh Mehmed Ziya Efendi ibni 

Abdülkarim ve Kalaycı oğlu Hüseyin bin Yusuf ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-

tahlîf 710 guruş 

Dellâliye 78 guruş 
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Kaydiye-i defter 6 guruş 

Pul bahâ râyic 2 guruş 30 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 3017 guruş 30 para 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

Guruş Para 

0874 30 

0021 30 resm-i kısmet-i âdî 

0853 00 

Toplam varisler arasında dağıtılandır  

Tablo 24 : 67 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre Şadiye Hisse-i diğer zevce-i mezbûre Zeyneb 

Guruş 53  53 

Para 12 12  

 Hisse-i ibn-i sagîr-i merkûm Ali Haydar Hisse-i ibn-i sagîr-i merkûm Mehmed Cafer 

Guruş 213 213  

para 10 10 

 Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Mesrure Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Refia 

Guruş 106  106  

para 25 25 

 Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Hüsniye  

Guruş 106   

para 25  

 



 

58 

 

Kesr-i bâkî para 1 

Ber mûceb-i bâlâ verese-i  mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûrtân Şadiye ve 

Zeyneb nâm hatunlardan her biri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmânından 

hisselerine isâbet edüp esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ahz u kabz 

ederek istîfâ-yı hakk eyledikleri misillü sagîrûn-ı mezbûrûnun hisseleri olan sim 

mecîdiye yirmi iki buçuk hesâbıyla cem‘an yedi yüz kırk altı guruş on beş para dahi 

cüz’î olmağla usûl ve nizâmına tevfîkan âhere irbâh ve istirbâh edilmek üzre 

vâlideleri zevcetân-ı mezbûrtân Şadiye ve Zeyneb nâm hatunlar yedlerine teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdü Efendi’nin inhâsı vasî-i 

mezbûrtânın sicill-i mahkemede muharrer tasdîkleri üzerine işbu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu.  

Ber-beyân-ı bâlâ sıgâr-ı mezbûrûnun hisse-i irsiyeleri olan cem‘an yedi yüz 

kırk altı guruş on beş para li ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le yedlerime teslîm 

olunduğu işbu mahalle şerh verilerek temhîr eyleriz.  

Vasî-i zevce-i mezbûre Şadiye  

Vasî-i zevce-i mezbûre Zeyneb   

…… 

Numro 73  

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Sâlih Ağa Çiftliği civârında sâkin iken bundan 

akdem vefât eden  Hacı Abdülkerim oğlu Mehmed bin el-müteveffâ-yı mezbûr 

Abdülkerim bin İsmâil’in verâseti sülbî kebîr oğulları Emîn ve Mehmed ve sülbî 

sağîr oğlu Ali ve sülbiye sağîre kızı Teslîme’ye münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ü’l-

enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonrasağîrân-ı mezbûrânınvakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den vasîleri ve li-ebeveyn hâlleriile 

Selim bin Hacı Mahmûd nâm kimesnenin verese-i sâire ile ma‘an  vukû‘ bulan 

istekle bilgileri  dinin hükmüyle yazılıp açık artırmayla   semen misilleriyle âhire  

olunarak esmân hâsılası varisler arasında dinin emriyle dağıtılıp pay edilen  

müteveffâ-yı mezbûrdur ki söylenip bildirildi hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘işrîn min 

şehri Şevvâli’l-Mükerrem li-sene aşera ve selâse miete ve elf 
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Tablo  25 :  73 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 Sagîr sinî 1/30 Vasat leğen 1/25 
Hurde nühâs 

tencere 2/ 20 

Nühâs çanak 

Tabak 

Eldigânî 

Su bakırı 1/ 12 

2 
Vasat kazgan 

1/ 35 

Gümüşlü tüfenk 

1/ 175 

Tabanca 1 

Bıçak 1 / 31 

Yük örtüsü 1/ 

36  

Çift çuval 4/ 

120 

3 
Namazlık 

seccade 1/25 
Mendil 1/15  

Torba 1 , 

Heğbe 1 / 30 

Kepenek 1/ 

35  

Alaca keçe 1 / 

44 

4 

Döşek  1 , 

Yorgan 1 , 

Yasdık 1/30 

Çuval  Çift 2 / 

10 

Diğer alaca 

keçe 2/60  

Hayme ma‘a 

takım 1/250  

Timur kır 

tonlu tay Re’s 

1/350 

5 
Dişi merkeb 

ma‘a sıpa 

Kabalık deve 

Re’s 1 

Yük deve 

Re’s 1 

Taylak deve 1,   Hârim deve 2 ,  

Küçük torum 1 ,  Erkek merkeb 

1 /3450 

6 
Koyun 53 fî 

72,5 / 3842,20 

Hınta Dolu 6 fî 

9 /  54  

Şa‘îr Dolu 5 

fî 5,5 / 27,20  
Vesâir hırdavat  105  

 

 

Toplam tereke 12035 guruş  

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefenleme masrafı 80 guruş  

Borcu müsbit Kapalızâde Hacı Ahmed Ağa ibnü’l-Hâcı Mehmed’e bâ-i‘lâm-ı şer‘î 

mahkûm olan 960 guruş  

İbn merkûm Mehmed’e deve esmânından deyni olduğu bâ-şehâdet Hacı Osmân oğlu 

Ali bin Hacı Osmân ve Dede Ali Bey oğlu Mahmûd bin Bekir ile ispat edilerk ve’t-

tezkiye ve’t-tahlîf 3000 para  

Aded-i ağnâm rüsûmü olub me’mûru tarafına îfâ olunan aded 6 buçuk .... guruş 285 

guruş 20 para 

Çoban ücreti olub îfâ olunan 200guruş 

İnşâ olunan Şoşe tarîki içün amele ücreti olub kezâ îfâ olunan 38 guruş 20 para  
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Dellâliyye240 guruş 20 para 

Kaydiyye18 guruş 

Pul behâsı aded 2  , 9 guruş 30 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 4831 guruş 30 para sahh sahh 

Bâkî minel’l-ihrâcât  7203 guruş 10 para 

180 guruş  resm-i kısmet-i âdî 

7023 liradır  toplam çıkan varisler arasında pay edilendir. 

Tablo 26 : 73  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Payı olup adı geçen  büyük oğlu Emîn  Payı olup adı geçen  büyük oğlu  

Mehmed  

Guruş 2006 2006 

Para 24 24 

 Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Ali Hisse-i bint-i sağîre mezbûre Teslîme  

Guruş 2006 1003 

Para - 12 

 

Kesr-i bâkî para 6  

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûrûndan benân-ı merkûmân Emîn ve 

Mehmed’den hepsi vefat edenin metrûkatı mezbûresmân-ı hâsılasına isâbet edüb 

esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü 

sağîrân-ı mezbûrân içün vasî-i merkûm ma‘rifetiyle terekeden iştirâ olunan  bir kat 

yatak esmânı olan otuz guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm Mecîdiye  yirmi iki buçuk guruş 

hesâbıyla iki bin dokuz yüz yetmiş dokuz guruş otuz altı para dahî usûl ve nizâmına 

tevfîkan li-ecli’l-istirbâh eytâm müdîri Dalamanlı Zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye 

teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve 
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müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrân-ı mezbûrânın hisse-i ırsiyeleri olan cem‘an iki bin 

dokuz yüz yetmiş dokuz otuz altı para li-ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafıma 

teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Müdîr-i eytâm  

Mühür : Mehmed Nûrî 

Numro 80  

Medîne-i Denizli’nin MollabağMahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden Hacı Süleyman Efendi oğlu Hacı Mehmed Ali ibn-i Süleyman bin Abdullah 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Mâhinûr  bint-i Hâfız Emîn ile zevce-i 

mutallakası Tûtî bint-i Hacı Emîn’in olup soyundan gelen çocuğu Sa‘îd ile soyundan 

gelen sağîre çocuğu Emîne ile adı geçen eşiMâhinûr’dan doğan diğer soyundan gelen 

diğer çocukları Baki ile Süleymân’a ve soyundaki sağîre çocuğu Âişe dahil olup 

bildirilen dinin hükmünün  açıkca  görüle adı geçen küçüğün vakt-i rüşd ve 

sedâdlarınadeğin tesviye-i umûrlarına bâ-huccet-i şer‘iyye  vasîleri  li-ebeveyn 

‘ammîleri Hacı Mustafa Efendi ibn-i Süleymân bi’l-vesâye ve zevce-i mezbûrenin 

bi’l-asâle taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen 

misilleri ile bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defteridir ki 

günlerden  üç Şa‘bânü’l-Mu‘azzam yılında aşera ü üç bin.  
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Tablo 27 : 80 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 
Taraklı alaca 

top 

İpek keremsud 

Zirâ‘ 9,5 / 11,16 

Diğer alaca 

top 15 arşın 1 

/144,30    

Hurşidli ve 

morlu alaca 

top  , 13/ 156  

Diğer alaca top 

13/ 156  

2 
Gömlek beyaz 

21 / 89,10  

Diğer gömlek 

beyaz top 22 / 

115,20  

Onlu kırmızı 

top 11/ 77  

Evsat onlu 

kırmızı top 22 

/ 132,10 

Altılı kırmızı 

top 24,5 / 

82,15  

3 

İdâreli teber 

(?) top 11 / 

41,10 

Beyaz altılı bir 

top 8 / 27  

Okka bezi top 

10,5/ 80  

Altılı Kadıköy 

kuşağı 9 / 

69,30  

Peştamal top , 

9/  48,25 

4 
Frenk şalı 

5/27,30  

Diğer frenk şalı 

3/ 7,20  

Büyük 

mücessem 

10/20,10   

Orta 

mücessem 40 

/71  

Dokuz kart 

yazma 37 / 

48,4  

5 
Sekizli yazma 

10/ 9,10  
Teke derisi 

Sagîr 

mücessem 2/ 

3,24  

Diğer sagîr 

mücessem  10/ 

10,3  

Diğer dokuz 

kart yazma 22/ 

23,26  

6 
Sekiz kart 

yazma 22 /40  

Amelikan top 

5/122,20   

Evsat  astar 

top 2/ 54  

On beşlik astar 

top 2/ 113,24  

Boyama parça  

1/ 16,10 

7 
Basma top 4/ 

152,22  

Diğer basma 

parça  15/ 

176,10  

Diğer 

amelikan parça 

1/ 20,10  

Trablus kuşağı 

1/ 32,20  

Astar Zirâ‘ 36 

/ 23,16 

8 
Püskül 31 / 

44,25  

Çitârî parça 3/ 

45,20 

Yeşilli 

dokuma parça 

Kadıköy 

kuşağı 3, 

Üskük 2 , Bez 

top 1 / 20 

 

Fes 16 / 79,28  

9 
Yün minder 2 

/88  
Sini 1/ 86  Heybe 1/ 45  Yasdık 2/ 7,20  

Diğer sini 1  / 

13,20  

10  Kilim 1/ 52 Seccade 1/ 33  
Halı seccade 1 

/43 

Diğer kilim 2/ 

75  

Diğer seccade 

1/ 43  

11 
Diğer köhne 

kilim  1/ 19  
Kazgan 1/60  

Diğer kazgan  

1/ 28  

Kadayif tepsisi 

1/ 11  

Nühas tencere 

5 /  76,20 

12 
Leğen ma‘a 

ibrik 1/ 39 

Yağ tava 1,  

Eldigani 1/ 

31,20  

Kapaklı sahan 

6/ 55  
Nühas tabak 4,  Çanak 2/40 
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13 
İbrik 1,  Kahve 

tepsisi 1/ 23  

Sagîr tas ma‘a 

leğen 2/ 29,33  

Kebîr bıçak 1 

/30  

Halı kilim 

1/115 

Kahve 

değirmeni 1/ 

15  

14 Deri 1/ 4.20  
Sim mecidiye  

39/ 877,20  

Mahmûdiye  

1/ 105  

Gazi rub‘ı 1 

/15 

Çarıklı rub‘iye 

1/ 13,20  

15 
Gazi bütünü 1/ 

90  

Molla Bağ mahallesinden Çerkes 

Hasan’dan alacağı olup ahz u 

kabz olunan 60  

Güzelpınarlı Mahmud’da 

alacağı olup kezâ ahz u kabz 

olunan  60  

16 

Minder 2 , 

Yorgan  2 / 

120  

Yasdık   2,  

Diğer 3,  

Yorgan  2, 

Yasdık 2 / 120  

Diğer basma 

parça 4/ 41,20  

Diğer basma 

parça 10 / 

46,20  

Kırmızılı üslük 

7/ 27,5  

17 
Peştamal çift 

1/8,10 
Basma top 1/ 18  

Yüz yirmi 

kalem çitârî 

top 3/ 100,20  

Siyah çitârî 

top 1/ 15,20  

Balkaymak top 

2 /  28,20 

18 
Siyah çitârî 

Zirâ‘ 6 /25   

Diğer amelikan 

top 1/48 

Sekizli kırmızı 

top 8/39  

Muhâcir bezi 

1/ 20,20  

Hümâyûn top 

1/ 12,73  

19 
Kök reymi (?) 

2 /41  

Sargılık Hindî 

Zirâ‘ 32  / 
Yasdık yüzü 6 

Damalı basma 

Zirâ‘ 5,5/ 6,30  
Kaput 4/ 67 

20 
İplik kaput 

1/61 

Trablusî kuşak 

4/67  

Diğer Trablusî 

kuşak 1 /  

63,35  

Çuka miltan 2/ 

66 

Telli  Zirâ‘ 20 

/ 50,30  

21 

Yün basma 

Zirâ‘ 27,5 / 

88,5   

Diğer yün 

basma Zirâ‘ 13  

/ 49,20  

Fes 13/ 24,15  
Diğer fes 14 / 

32 

Beyaz üslük 

22 / 27,20 

22 
Telli kaz 24/ 

58,30  

Kutnu top 1/ 

55,20 
Çorab Çift 4/ 

14,16 

Diğer çorab 

Çift 3 /6 

Diğer miltan 

1/55 

23 Acem şalı 1 / 

36 

Çuka abdestlik 2 

/  150 

Antari 

2 

47 

Çamaşur ma‘a 

kuşak parça 

9/112 

Maze 3/16  

24 Kaşık deste 

1/10,20 

Peşkir çevre 

alaca parça / 

57,20 

Sarık kutusu 

çuval / 128 

Muhammediye 

kitabı 1/ 18,20 
Tepsi1/4,20 
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25 Çuka şerid 

yazma/ 66 

Çuka yün basma 

/  16,12 

Dükkân 

hırdavatı/ 7,20 

Püskül bıçak 

deste / 50 

Hatab yük 

30/ 102  

26 İpek düğme/ 

34,20 

Kelâm-ı kadîm 

ücret-i 

kalemiyesi 1 /  

40,30 

Tabaka tesbih 

kanaviçe urgan  

/ 26,20 

Endaze köstek 

/ 11,28 

Minder 

seccade / 

20,24  

27 Vizite ma‘a 

takım / 19,20  
Tencere 1/40 

Siyah merkeb 

1/ 500  

Hırdavat-ı 

menzil/ 50 

Dakîk kıyye 

5/50 

28 Keçi  6/210 Çebiş 4/ 80 
Ergeç  

4/236,10 

Hınta dolu 90/ 

934,24  

Şa‘îr dolu 

62/342,15 

29 

Mısır darı dolu  

245 

856,10 

Diğer Acem şalı 

1/ 41 

Diğer 

amelikan top 

2/64 

Diğer telli  

Zirâ‘ 30/46 

Fes  Deste 

14/42 

30 Pamuk Kıyye 

143/214,20 

Gümüş tepelik 1 

, Dirhem 51,5 

/30,36  

Hurde çuval  

6/283,5 

Sagir sandık 

1/ 7,32 

Hurda sofra 

takımı  1, 

Ma‘a makta‘ 

kise 1/3,12 

 

31 
Diğer sim 

mecidiye 

22,20     

    

 

Toplam metrukat 11373 lira  7 para 

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefenleme ıskât salât ve keffâret-i savm ve yemîn ve nüzûrâtdan?? 

Sâiresine harc u sarf olunmak üzere müsbit ve muhtebis??? Olub bâ-huccet-i şer‘î 

vasiyy-i muhtârı ....? zâde Hacı Hâfız Mustafa Efendi’ye îfâ ve teslîm olunan 900 

guruş 

Emlâk vergüsüne deyni olub mahallesi muhtârı cânibine îfâ olunan 159 guruş 10 

para 
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Kaydiyye-i defter17 guruş 

dellâliyye eşyâ-i mübi‘a202 guruş 

Pul behâsı râyic  aded 2 , 9 guruş 87 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 10085 guruş 10 para 

00252 guruş                Resm-i kısmet âdî?? 

9833 guruş 10 para  toplam çıkıp varisler arasında dağıtılandır  

Tablo 28 : 80 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre Mâhinûr  Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Mehmed 

Sa‘îd 

Guruş 1229 2151 

Para 6 - 

 Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Bekir  Hisse-i diğer ibn-i sağîr merkûm 

Süleymân  

Guruş 2151 2151 

Para - - 

 Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre Emîne   Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre Âişe   

Guruş 1075 1075 

Para 20 20 

 

Ber-vech-i bâlâ verese-i merkûmûndan adı geçen eşi Mâhinûr  tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr esmânından hisselerine isâbet edüb esâmîsi zîrinde gösterilen 

mebâliği nakden ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü sağîrûn-ı mezbûrûn içün 

vasîleri ma‘rifetiyle iştirâ olunan ikikat yatak esmânı olan iki yüz kırk  guruşu bi’t-

tenzîl-i bâkî sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla sekiz bin üç yüz altmış 

dörtguruş li-ecli’l-istirbâh eytâm müdîri Dalamanlızâde Hâfız Mehmed Efendi’ye 

teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve 

müdîri mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer  tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu.  
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Ber-beyân-ı bâlâ sağîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i ırsiyeleri olan cem‘an yekûn 

sekiz bin üç yüz altmış dört guruş li-ecli’l-istirbâh mahkeme-i şer‘iyye ma‘rifetiyle 

yedd-i ‘âcizânemize teslîm olunduğu iş bu mahalle şer verildi 

Fî 29 Şevvâl sene 310 

Müdîr-i eytâm 

Mühür: Mehmed Nûrî?? 

Numro 81 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Sarıyar Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden Gök ...... oğlu Gök Ömer bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti sülbî sağîr oğlu 

ve sülbiye-i sağîre kızı Âişe’ye munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîrân-ı mezbûrânınvakt-i rüşd ve 

sedâdlarınadeğin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûbvasîleri karye-i mezbûre 

ehâlîsinden Seyit oğlu Ömer bin Halîl nâm kimesnenin bi’l-vesâye vukû‘ bulan istek 

ile bilgisiyle bilinen dini hükümle yazılıp açık artırmayla semen misilleriyle âhire 

olunarak esman-ı hâsılası varisler arasında dini hükümle tevzî‘ ve pay olunan  

müteveffanın metrûkâtı mezbûrun  kaydıdır söylenip açıklanmış olunup hurrire fi’l-

günü üç  Ramazâni’l-mübârek yılında aşera ve selâse miete bin 

Tablo  29 :  81 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 

Koyun 15 , 

Toklu 15, 

Kısır fiyatı 61/ 

2074 

Siyah donlu 

öküz re’s 1/ 435  

Siyah donlu 

inek 1 , Birer 

yaşında dana 

re’s 3 , ...düğe  

re’s  1/ 760 

Çuval 2/45 
Nühâs tencere 

2/20 

2 Eldiğâni  / 7  

Su bakracı  1 

Su çömlegi 1/ 

15 

Köhne çuval 

çift  2/ 20 

Köhne yorgan 

2 , Yasdık 

1/41 

 

 

Toplam tereke 2457 lira  

Toplam çıkan  
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Cenaze ve kefen masrafı 60 

Dellâliyye69 guruş 

Kaydiyye5 guruş 20 para 

Pul behâsı râyic2 guruş 30 para 

Toplam çıkan 137 lira  

Bâkî minel’l-ihrâcât 3319 lira 30 para 

                                  0083 guruş             Resm-i kısmet âdî 

3236 guruş 30 para   toplam çıkan olup varisler arasında dağıtılandır  

Tablo 30  :  81 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Hisse-i bint-i sağîre mezbûre Aişe 

Guruş 2157 1078 

Para 32 36 

 

Ber-mûceb-i bâlâ tereke-i müteveffâ-yı mezbûrundan sağiran-ı mezbûranın 

hisse-i ırsiyeleri olan  sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk hesâbıyla üç bin iki yüz otuz 

altı guruş yirmi sekiz para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan  âhire irbâh ve 

istirbâhedilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı Zâde Hâfız Mehmed Efendi yeddine 

teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve 

müdîr-i mûmâ ileyhin sicilli mahkemede muharrer tasdîki üzere iş bu mahalle şerh 

verilerek temhir olundu 

 Ber-beyân-ı bâlâ sağîrân-ı mezbûrânın hisse-i ırsiyeleri olan cem‘an yekûn 

üç bin iki yüz otuz altı guruş yirmi sekiz para li-ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le 

tarafıma teslîm olunduğu mübeyyeniş bu mahalle şerh ve temhir olundu        

 Fî 30 Şevvel sene 310 

Müdîr-i Eytâm  Mehmed Nurî 

Mühür: Mehmed Nuri 
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Numro 82 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Şamlı Çiftliğinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden Hasan Ali oğlu Hasan bin  varisi eşi menkûha-i terekesi Âişe kızı İsmâîl ile 

sülbî sağîr oğulları Ali ve Dervîş Ali’ye münhasıra dahil olduğu bildirilen dini 

aydınlık görünen ve nümâyân olması akabinde sağîrân mezbûrânın vakt rüşd ile 

sedadlarınadeğin tesviye-i umûrlarına kable şer‘den mensubvasîleri vâlideleri zevce-i 

mezbûre Âişe nâm hâtûnun istek bilgisiyle bilinen dini hükümle yazılıp açık 

artırmayla olunarak esman-ı hâsılası varisler arasında dini hükümle tevzî‘ ve pay 

olunan metrukat vefat edenin mezbûrun  kaydıdır söylenip açıklanmış olunurhurrire 

günlerden sâlis Ramazâni’l-mübârek senesinde aşera ü  selâse miete ve hezar  

Tablo  31 :  82 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 
Al tonlu tay 

re’s 1/630  

Doru tonlu 

kısrak re’s 1/ 

630  

Siyah  merkeb 

re’s 1 / 247, 20  

Siyah dana 

re’s 

1/ 382, 20 

………….. 

dana re’s 1/ 

427,20 

2 

Koca sakad 

öküz re’s 1 / 

72 

Sağir minder 

Yatak 2 /  100 

 

Köhne 

yorgan1/30 

Çifte tüfenk 

1/90 
Kılınç 1/22,10 

3 
Kebir bıçak 

1/67,20  

kepenek 

1 

40 

Nühas tencere 

1, Eldiğani  2 / 

18  

Kadayıf tepsisi 

1/  19, 20  

Sağir sini 1 / 

42 

4 
Nühas çanak 4 

,  Tabak 2 / 30  

Saban temürü 1/ 

20 

Sağir kahve 

değirmeni 

1/ 12 

Balta 1 ,  

Dehre 1 / 16  

Buzağı ….. 1 / 

7  

5 

Sağir dolu 

kıyye 32 fyatı 

3 guruş 20 / 

112  

Başlık 7/ 30  
Hurdavat 

menzil 18  

Çuval çift 1/ 

15  
 

6 Şair esmânından eniştesi Yusuf’dan alacağı olup ahz u kabz olunan 27 guruş  
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Çiftlik-i mezkûrda kâin mahallinde beyne’l-ehâli ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-

müştemilât tahtânî iki oda ve bir samân damı ve bir âhûr toprakhanesi olub mürûr-ı 

eyyâm ve kirver-i a‘vâmile maşrık harâb ve mail-itürâbolacağı cihetle bi’l-müzâyede 

bey‘a arz eyledikde çiftlik-i mezkûr kethüdâsı Nikola üzerinde elli üç aded sîm 

Mecîdiyye’de tekarrur edüb ahz u kabz olunan semeni 1192 guruş 20 para  

Toplam metrukat 4353 lira   38 para  

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefen masrafı 70 guruş  

Çiftlik-i mezbûrdan Yörük Halîl oğlu Mustafa’ya ‘ancihet-i karz ve şa‘îr esmânından 

deyni olduğu bâ-şehâdet Tavaslı Süleymân bin Mustafa veRamazân bin Selîm ile 

ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 313Guruş 20 para 

Çallı Velî oğlu İbrâhim bin Hacı İbrâhîm öküz esmânından deyni olduğu bâ-şehâdet 

merkûmân Süleymân bin Mustafa ve Ramazan bin Selîm ile ba‘de’l-isbât ve’t-

tezkiye ve’t-tahlîf 1120 guruş 

Li-ebeveyn kız karındaşı Fâtıma’ya dana esmânından deyni olduğu Osman bin Ali ve 

Alice oğlu Mustafa bin Mustafa ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 382 guruş 20 

para 

Köse Bekir oğlu Mustafa bin Mûsâ’ya şa‘îr esmânından deyni olduğu bâ-şehâdet 

Mehmedce Oğlu İsmâîl bin Mehmed ve Arab Kara Ali bin Abdullah ile ba‘de’l-isbât 

ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 75 guruş 

Dellâliye87 guruş 

Kaydiyye6 guruş 20 para  

pul behâsı râyic akçe  4 aded 4 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât 1051 guruş 

Bâkî minel’l-ihrâcât 3302 guruş 38 para 

   0082 guruş 20 para    resm-i kısmet   
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3220 guruş 18 para    sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız üç bin iki yüz yirmi guruş on sekiz paradır. 

 

Tablo 32 : 82  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre 

Âişe 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Ali  

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Derviş  

Guruş 425  1397 1397 

Para 2 28 28 

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûreden zevce-i mezbûre Âişe nâm hâtûn 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmânından hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde 

gösterilen mebâliği nakden ederek istîfâ-yı hak eylediği misillü sağîrân-ı 

merkûmânın hisseleri olan sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an iki 

bin yedi yüz doksan beş guruş on alltı para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan  âhire 

irbâh ve istirbâhedilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı Zâde Hâfız Mehmed 

Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin 

inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicilli mahkemede muharrer tasdîki üzere iş bu 

mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrân-ı mezbûrânın hisse-i ırsiyeleri olan cem‘an saniyen 

hezar yedi bin  doksan altı lira on altı para bilgisi şer‘le tararıma verilmiş olunduğu iş 

bu mahalle şerh verilerek  temhir olundu 

Müdîr-i Eytâm  

Mühür: Mehmed Nurî 

Numro 85 

Makarr-ı Livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi Ada Çiftliğinde sâkin iken bin üç 

yüz on senesi şehr-i Ramazânü’l-mübârekin on beşinci günü vefât eden Koca Halîl 

oğlu kerîmesi Cennet bint-i Himmet’in verâseti sadrî sağîr oğulları Mustafa ve 

Ahmed ve Ali ...... İsâ’ya munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 
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nümâyân olduktan sonra sağîrûn-ı merkûmûnun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-i umûrlarına bâ-huccet-i şer‘iyye mensûb vasîleri li-ebeveyn ammîleri 

İbrâhîm bin Mustafa nâm kimesnenin vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  misilleriyle âhire bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı 

hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îyetevzî‘ ve taksîm olunan 

terekemüteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fî gurre-i 

Şevvâli’l-Mükerrem li-sene aşera ve selâse miete ve elf 

Tablo 33 : 85 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Koyun fiyatı 

71 guruş 40 

/2840  

Keçi fiyatı 30 

guruş 1/30  

Samanda öküz 

çift fiyatı 1/ 

1550  

Manda öküz 

çift  1/1550  

 

Manda inek 

re’s 1/ 933 ,30  

 
Öküz çift 

1/ 956, 10 

Koca inek maʻa 

buzağı 

1/ 258 , 30 

Kara inek 

maʻa buzağı 

1/315  

Kongur inek 1/ 

360  

Boz merkeb 

re’s 1/ 299,5  

 
Siyah merkeb 

re’s 1/225 

Kır donlu tay 

re’s 1/  755  
Döşek 1/ 35  Köhne 1/ 10  

Diğer döşek 

1/ 35 

 
Diğer döşek 1/ 

30  
Yasdık 1/ 10 

Köhne …..1 , 

Yorgan 2 , 

Yasık 2 / 

51,20  

Minder 1 , 

yasdık 1 /  18  

 

Seccâde 1/11 

 
Çifte tüfenk 

1/122 

Keçe 

1/ 71 

Çuval çift 

1/50 

Diğer çuval 

çift 1/37 

Köhne çuval 

çift 

4/  67,20 

 Nühâs tencere 2 ,  Eldiğani 1 , Su bakracı 1 / 50   

 

Yekûnü’t-tereke9244 guruş 35 para 

Minha’l-ihrâcât 

Deyn-i müsbit min an cihet-i’l-mürâca‘amüteveffâtün mezbûreninemriyle kefîli 

Tatar Hacı Ahmed bin Veli’ye bâ-i‘lâm mahkûm olan 5906 guruş 10 para 

SîmMecîdiyye 262 buçuk aded 22 Buçuk 
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Dellâliyye 185 guruş 

Kaydiyye defter 14 guruş 

Pul behâsı râyic akçe 2 aded6 guruş 20 para 

yekûnü‘l-ihrâcât  6111 guruş 30 para 

Bâki mine’l-ihrâcât 3133 guruş 5 para  

0077 guruş 33 para    resm-i kısmet âdî 

3055 guruş 15 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız üç bin elli beş guruş on beş paradır 

Tablo 34 : 85  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Mustafa  

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Ahmed   

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Ali  

Guruş 1018  1018 1018 

Para 18 18 18 

 

Sıgâr-ı mezbûrûnun mütevveffâtün mezbûrenin tereke esmânından hisse-i 

ersiye-i mûsibeleri olan sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla ber-vech-i 

bâlâ üç bin elli beş guruş on dört para dahî usûl ü  nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve 

istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı    ve 

müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu.  

Ber beyân-ı bâlâ   sagiran-ı  mezbûrûnun hisse-i irsiyeleri olan cem‘an yekûn 

üç bin elli beş guruş on dört para ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu işbu 

mahalle şerh verilerek temhîr olundu.  

Müdîr-i eytâm (mühür) 

Numro 98 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Ada Çiftliğinde sâkin bin üç yüz 

on senesi şehr-i Cemâziye’l-evvelinin gurresinde vefât eden Hâcı Mûsâ oğlu Sâlih 
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Hâce ibnü’l-Hâc Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi  

Meryem bint-i Hacı İbrâhîm ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Âişe bint-i 

Hüseyin’den mütevellidler sülbî sağîr oğlu Mehmed ve sülbîye-i kebîre kızı Hûrî ve 

sülbiye-i sağîre kızları Fâtıma ve Ümmühâne’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonrasağîrûn-ı mezbûrûnunvakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûbe vasîleri ve li-ebeveyn 

er karındaşları mezbûre Hûrî nâm hâtûnun verese-i sâire ile cem‘anvukû‘ bulan taleb 

ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle âhire 

bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ 

ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 

olunur hurrire fi'l-yevmi’s-sâlis aşera min şehri Zi’l-ka‘detü’ş-Şerîfe li-sene aşera ve 

selâse miete ve elf 

Tablo  35 : 98 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Alanı öküz 

re’s 1/ 742, 20  

Kara öküz re’s 

1/ 675  

Diğer  Kara 

öküz re’s 1/ 

450  

Dana çift 1/ 

450  

Beyaz öküz 1/ 

523,5  

2 
Kara dana re’s 

1/ 191,10  

Ak inek maʻa 

buzağı  1 / 

292,35  

Sarı inek maʻa 

buzağı  1/ 

376,35 

…….. inek  

1/323 , 5 

Koca inek 

maʻa buzağı  

1/ 185  

3 
Merkeb maʻa 

sıpa  1/167 ,30 

Erkek sıpa 

1 /73,5 

Bargir re’s 

1/174,15 

Çuval çift 

1/45 

Köhne çuval 

çift 

1/15  

4 
Diğer  Köhne 

çuval çift 1/12 

Yün ipi yumak 

1/4  
Çul 1/90 

Eldiğani 1 , Su 

tası 1, Köhne 

bakır  1 /  13 

Sağir kazgan 

1/42 

5 

Diğer çuval 

çift 

1/30 

Nühâs tencere 1, 

Eldiğani 1, 

Çanak 2, Sağir 

hurda bakır 1 / 

45  

Diğer hurda 

tencere 1 , 

Sağir pencere 

1/  19  

Heybe 1/20 
Diğer çuval 

3/30 

6 
Yasdık kıyye 8 

/ 10  

Köhne döşek 1, 

Yorgan  1, 

Yasdık 1 / 106  

Şilte 1, Yorgan 

1/ 40  

Diğer köhne 

döşek 1, 

Yorgan 1, 

Yasdık  1/55 

Diğer yorgan 

1/ 35 
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7 

Diğer döşek 1, 

Yorgan 1, 

Yasdık  1 / 

100  

Çul 1 / 60  

Hurda vasat 

kazgan 1 / 

35,20  

Hurda sağir 

kazgan 

1/16,20  

Diğer kapaksız 

tencere 

2/28  

8 
Nühas tabak 2 

/ 30  

Eldiğani  2, 

Tepsi 1 /  23 

 

Çanak 3/25 
Diğer çuval 6/ 

60  
Heybe 1/12  

 9 
Gümüş kuşak 

1/ 60  
Alaca keçi 1/ 5 Araba 1/ 60 

Çapa temürü 1 

Saban 1 

…… ….  1 /33  

Pulluk temürü 

1/ 10 

10 
Hurdavat 

menzil  100  

Çiftlik-i mezkûrda kâim 12 dönüm miktarı pamuk tarlası semeni 200 

guruş kezâ çiftlik-i mezkûrda kâim 12 dönüm siyah tedasiyla8 dönüm 

pamuk semeni 350 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke  6598 guruş 25 para 

minha’l-ihrâcât 

zevce-i mezbûre Meryem Hâtûn kara sığır .......... mezkûre esmânından deyni olduğu 

bâ-şehâdet muhtâr oğlu Mehmed bin Himmet ve Kara bacak oğlu İbrâhîm bin 

Mehmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf  

çiftlik-i mezkûr ehâlîsinden Döndü oğlu Mustafa’ya an cihet-i karz deyni olduğu bâ-

şehâdet merkûm Kara bacak oğlu İbrâhîm ve Tatar Hacı Ahmed bin Veli ile ba‘de’l-

isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 251 guruş 

  Rûm mahallesi mütemekkinlerinden ve Devlet-i aliyye teb‘asından Rûm 

milletinden Haci Yanako’ya‘an cihet-i tekarruz deyni olduğu bâ-şehâdet  merkûm 

Hacı Ahmed bin Veli ve Garip Süleyman bin İbrâhîm ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 

ve’t-tahlîf 283 guruş 

Dellâliyye 132 guruş 

Kaydiyye-i defter 9 guruş 

Pul behâsı rayic akçe 2 aded , 5 guruş 20 para 
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yekûnü’l-ihrâcât 1686 guruş 20 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât   4912 guruş 5 para 

0122 guruş 30 para   resm-i kısmet ‘adî 

4789 guruş 15 para  sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız dört bin yedi yüz seksen dokuz guruş ve on beş paradır  

Tablo 36 : 98 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre 

Meryem  

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Mehmed   

Hisse-i bint-i kebîre 

mezbûre Hûrî   

Guruş 598  1676 838 

Para 26 10 5 

 Hisse-i bint-i sağîre 

mezbûre Fâtıma  

Hisse-i bint-i sağîre 

mezbûre Ümmühâni 
Kesr-i bâkî para 

Guruş 838 838  

Para 5 5 4 

 

Ber-vech-i bâlâ zevce-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Meryem nâm hâtûn 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmânından hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde 

gösterilen mebâliği nakden ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eylediği misillü sağîrûn-ı 

mezbûrûn içünvasî-i mezbûre ma‘rifetiyleterekeden iştirâ olunan  bir kat yatak 

esmânı olan yüz guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm Mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla 

üç bin iki yüz elli iki guruş yirmi iki para dahî usûl ve nizâmına tevfîken âhire irbâh 

ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i 

mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh ve 

temhir olundu 

Ber beyân-ı bâlâ sagîrûn-ı mezbûrûnun hisseleri olan üç bin iki yüz elli iki 

guruş yirmi iki parayı li ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafımıza teslîm olunduğu 

işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu 

Müdîr-i eytâm-ı livâ-i Denizli es-Seyyid Mehmed Nuri 
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           Numro 108 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Sarıyar Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

edenGök Velioğlu Gök Ömer bin Mehmed’in ba‘de şehirü’l-kassâm zuhûr eden 

karye-i mezbûre ehâlîsinden Kapan Oğlu Abdî bin Musâ’ya öküz esmânından deyni 

olduğu bâ-şehâdet Alagöz Karyesinden Öksüz ......  oğlu Ahmed Ali bin 

Abdurrahman ve Gürcân mahallesinden Bağdadoğlu Kara Mehmed bin diğer 

Mehmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîfmahkûmun bih olan 236 guruş 10 

para sîm Mecîdiyye 10 buçuk aded fiyat 22 guruş 20 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât 3000 guruş 20 parasahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-

verese 

Tablo 37 :  108 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Mehmed  

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Âişe   
Kesr-i bâkî para 

Guruş 2000 1000  

Para 12 6 2 

 

Ber-mûceb-i bâlâ sağîrân-ı mezbûrânın bâkî hisseleri olan keza sîm 

Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla üç bin guruş on sekiz parayı usûl ve 

nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlızâde 

Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed 

Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Numro 109 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Ecirli Çiftliğinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden Nebîoğlu Halîl bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi  Cennet 

bint-i Mustafa ile li-ebeveyn kebîre kızkarındaşı Fâtıma li-ebin kızkarındaşı sağîre 

Âişe ve ammîzâdeleri kebîrûnYusuf ve Halîl ve İsmâîl benun  Nebî’ye munhasıra 

olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra  sağîre-i 

mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdınadeğin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den bâ-
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huccet-i şer‘iyye mensûb vasîsi ibnü’l-‘ammlehümâ merkûm Yusuf bin Nebî’nin 

verese-i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

bi’l-müzâyedesemen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası 

beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi'l-yevmi’s-sâbi‘ min şehri 

Ramazâni’l-Mübârek li-sene aşera ve selâse miete ve elf 

Tablo 38 : 109 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 

Sağir kazgan 

1/62 

Sağir leğen 1 , 

Çanak 2 , Tabak  

1, Su bakracı 1 / 

29 

 

Nühâs tencere 

1, Diğer tabak 

1, Çanak 1,  

Su tası  1/ 23 

Tencere 1 

Su bakırı 1 / 

12 

Tek tüfenk 1 

Tabanca 1 / 25 

2 Silahlık 1/12 
….. deve başlığı 

1/ 10 

Deve yünü 

kıyye 2 dirhem 

100 / 30 

Mısır dolu 

kıyye 12 fiyatı 

5 guruş 10 

para / 63 

Çuval çift 1/51 

3 

Köhne çuval  4 

, Tobra 1 / 

17,20 

Köhne çul … 

1/9 

Kahve takımı 

1 / 45 

Dört beş 

kongurtokluda

na re’s 1/ 470 

Gök inek dana 

buzağı 1/765 

4 

Ak kumru inek 

maʻa buzağı 1 

/ 281 , 10 

Buzağılı boz 

düge re’s 1 / 342 

Kısır boz düge 

re’s 1 / 257 

Öküz çift 1 / 

1125 

Deve re’s 3 

Merkeb  1/ 

2160 

 

Yekûnü’t-tereke 5788 guruş 30 para 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 165guruş 20 para 
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Karye-i mezbûreden Mestân Kızı Cennet’e cihet-i karzdan deyni olduğu bâ-şehâdet  

Cura Oğlu Mü’min bin Ahmed ve diğer Ahmed bin Ahmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-

tezkiye ve’t-tahlîf 418 guruş 

Karye-i mezbûreden Cura Oğlu Mü’mîn kezâ cihet-i karzdan deyni olduğu bâ-

şehâdet  MestânOğlu Bekir bin Mustafa ve Hüseyin bin Ömer  ile ba‘de’l-isbât ve’t-

tezkiye ve’t-tahlîf 122 guruş 

Karye-i mezbûreden Koca Ömer oğlu Hüseyin’e deyni olduğu bâ-şehâdet  Cura Oğlu 

Mü’mîn bin Ahmed ve Köse oğlu Ömer bin Mehmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 

ve’t-tahlîf 127 guruş 

Karye-i mezbûreden Keleş oğlu Mehmed’e çobanlık ücretinden deyni olduğu bâ-

şehâdet merkûmân Mü’mîn bin Ahmed ve diğer Ahmed bin Ahmed ile ba‘de’l-isbât 

ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf90 guruş 

Li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Fâtıma’ya cihet-i karzdan deyni olduğu bâ-şehâdet  

merkûmân Mü’mîn ve Ahmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 67 guruş 20 

para 

Dellâliye115 guruş 30 para 

Kaydiyye7 guruş 10 para 

Pul behâsı râyic akçe 4 guruş , 10 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 1117 guruş 10 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât 4671 guruş 20 para 

0116 guruş 30 para    resm-i kısmet âdî       

4554 guruş 30 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız dört bin beş yüz elli dört guruş otuz paradır 
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Tablo 39 : 109  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Cennet  

Hisse-i uhtü lehümâ 

kebîre-i mezbûre 

Fâtıma   

Hisse-i uhtü li-ebün 

sağîre-i mezbûre Âişe   

Guruş 1138 2277 759 

Para 27 15 5 

 
Hisse-i ibnü’l-‘amm 

lehümâ merkûm Yusuf  

Hisse-i ibnü’l-‘amm 

lehümâ merkûm Halîl  

Hisse-i ibnü’l-‘amm 

lehümâ merkûm İsmâîl 

Guruş 126 126 126 

Para 21 21 21 

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûreden zevce-i mezbûre Cennet uhtün lehuma 

mezbûre Fâtıma’dan her birerleri tereke-i müteveffâ-yı mezbûresmânından 

hisselerine isâbet edüp esâmileri zîrinde gösterilenmebâliği nakden ahz u kabz 

ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü sağîre-i mezbûrenin hisse-i ersiyesi olan sîm 

mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla üç bin yedi yüz elli dokuz guruş beş para 

dahî usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri 

Dalamanlızâde Hâfız Mehmed Efendi teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede 

muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Numro 110 

Ba‘de temhîrü‘l-kassâm mu’ahharen zuhûr eden Rûm mahallesi 

mütemekkinlerinden Devlet-i Aliyye teb‘asının Rûm milletinden Sağmaoğlu Nikola 

veled-i Konstanti’ye ‘an cihet-i ahz u i‘tâ deyni olduğu bâ-şehâdet  mârrü’z-zikr 

Ecirli karyesi ehaâîsinden Mü’min bin Ahmed Nâsuh oğlu Mustafa bin el merkum 

Nasûh ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf mahkûmün bih olan  243 guruş 

Bâkî minel’l-ihrâcât  

4311 guruş 30 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız dört bin üç yüz on 

bir guruş otuz para 
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Tablo 40 : 110 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Cennet  

Hisse-i uhtü lehümâ 

kebîre-i mezbûre 

Fâtıma   

Hisse-i uhtü li-ebün 

sağîre-i mezbûre Âişe   

Guruş 1077  2155 718 

Para 37 35 25 

 
Hisse-i ibnü’l-‘amm 

lehümâ merkûm Yusuf  

Hisse-i ibnü’l-‘amm 

lehümâ merkûm Halîl  

Hisse-i ibnü’l-‘amm 

lehümâ merkûm İsmâîl 

Guruş 119 119 119 

Para 31 31 31 

 

Ber-mûceb-i bâlâ sağire-i mezbûrenin bâkî hissesi olan sîm mecidiye yirmi 

iki buçuk guruş hesâbıyla yedi yüz on sekiz guruş yirmi beş para dahî usûl ve 

nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde 

Hâfız Mehmed Efendi teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî 

Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîre-i mezbûre Aişe’nin Sîm Mecîdiye yirmi iki buçuk 

guruş hesâbıyla hisse-i ersiyesi olan yedi yüz on sekiz guruş yirmi beş para li-ecli’l-

istirbâhma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslim olunduğu işbu mahalle şerh verilerek temhir 

olundu 

Müdîr-i eytâm 

Numro 111 

Makarr-ı Livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Ada Çiftliğinde sâkin iken bin 

üç yüz on senesi şehr-i Cemâziye’l-ûlânın ğurresinde vefât eden Hacı Mûsâ oğlu 

Sâlih Hâce ibnü’l-Hâc Mustafa’nın ba‘d-e temhîrü’l-kassâmmuahharan zuhûr eden 

Rûm mahallesi mütemekkinlerinden ve Devlet-i aliyye teb‘asının Rûm milletinden 

Sağmalı Oğlu Nikola veled-i Kostanti’ye ‘an cihet-i ahz u i‘tâ ve mâl-ı fatura 

esmânından deyni olduğu çiftlik-i mezkûr ehâlîsinden Muhtar Ahmed bin Halîl ve 
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Mûsâ bin Halîl İbrâhîm nâm kimesneler ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf   

1000 guruş 

Bâkî minel’l-ihrâcât  

3789 guruş 15 para  sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız üç bin yedi 

yüz seksen dokuz guruş 15 paradır 

Tablo 41 :  111 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Meryem  

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Mehmed   

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Hûrî   

Guruş 473  1326 663 

Para 26 10 5 

 
Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Fâtıma  

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Ümmühân  
Kesr-i bâkî para 

Guruş 663 663  

Para 5 5 4 

 

Ber-mûceb-i bâlâ sığâr-ımezbûrûn içünvasî-i mezbûre ma‘rifetiyleterekeden 

iştirâ olunan  bir kat yatak esmânı olan yüz guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm Mecîdiye yirmi 

iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an iki bin beş yüz elli iki guruş yirmi para dahî usûl 

ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı 

zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede 

muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Numro 112 

Makarr-ı Livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Sâlih Ağa Çiftliği civârında  

sâkin iken bundan akdem vefât eden Hacı Abdülkerîm oğlu Mehmed’in ba‘d-ı 

temhîrü’l-kassâm muahharan zuhûr eden Hacı Fakîh Zâde Mehmed Ağa ibnü’l-Hâc 

Hâfız Mehmed’e on beş dolu hınta beheri on ikişer guruşdan ve on şa‘îrdolu mısır 

darı beheri yedişer buçuk guruş hubûbât- mezkûre esmânından deyni olduğu bâ-

şehâdet  Hacı  EyyüplüKaryesi ehâlîsinden Gümüş oğlu Molla Ahmed bin Ömer ve 
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Mahmûd bin İbrâhîm nâm kimesneler ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf315 

guruş 

Deyn-i müsbit ‘an cihet-i karz ve sâireden Develi karyesinden Hacı Osmân oğlu 

Ali’ye bâ-şehâdet Develi karyesinden Deve Oğlu Ahmed bin Deve Efendi ve 

Kocakafa oğlu Hasan bin Mehmed nâm kimesneler ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 

ve’t-tahlîfbâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun bih olan 646 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât 961 guruş  

Bâkî minel’l-ihrâcât 6062 guruş 10 parasahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız altı bin altmış iki guruş on paradır 

Tablo 42 : 112 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i ibn-i kebîr merkûm Emîn  Hisse-i ibn-i kebîr merkûm Mehmed   

Guruş 1732 1732 

Para 2 2 

 Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Ali   Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre Teslîme  

Guruş 1732 866 

Para 2 1 

 116 guruş 26 para kezâ 233 guruş 12 para 

 982 guruş 27 para kezâ 1965 guruş 14 para 

Dâyin-i mûmâ ileyh Hacı Ahmed Ağa’nın bi’r-rızâ sağîrân-ı mezbûrâna terk etmiş olduğu 

meblağdan       

 

Kesr-i bâkî 3 para 

Sağîrân-ı mezbûrânın içün vasî-i merkûm ma‘rifetiyle terekeden iştirâ olunan  

bir kat yatak esmânı olan otuz guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk 

guruş hesâbıyla cem‘an iki bin dokuz yüz on sekiz guruş bir para dahî usûl ve 

nizâmına tevfîkan li-ecli’l-irbâh eytâm müdîri Talamanl zâde Hâfız Mehmed 

Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin 

inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu 

mahalle şerh verilerek temhîr olundu 
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Numro 115 

Makarr-ı Livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Karahayıt Karyesinde sakin 

Kızıl Aşıklı Aşiretinin İnce Hisli mahallesinden olub bundan akdem vefât eden 

Nasûhoğlu Ahmed bin Nasûh bin Abdullah’ınverâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri 

Esmâ bint-i Osmân ve Züleyhâ bint-i diğer Osmân ile sülbî kebîr oğulları Abdî ve 

Mustafa ve Mehmed ve sülbiye kebîre kızı Hadîce ve sülbiye sağîre kızları Cennet ve 

Emîne’ye munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân 

olduktan sonra  sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşd ve sedâdınadeğin tesviye-i 

umûrlarına gable şer‘den bâ-huccet-i şer‘iyye mensûb vasîleri li-ebeveyn er 

karındaşları merkûm Abdî’nin verese-i sâire ile ma‘an vukû bulan taleb ve 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle âhire bey‘ 

u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye?? tevzî‘ ve 

taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur 

hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehri Zi’l-ka‘detü’ş-Şerîfe li-sene aşera ve selâse ve elf 

Tablo  43 : 115 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Koyun fiyatı  

67 guruş 20 

para 60/ 4050 

Kayalık deve 

re’s 1/750 

Tivliye deve 

re’s  1/450  

Bir yaşında 

tivli torun re’s 

1/600 

İnek re’s 1/ 

270 

2 
Diğer İnek re’s 

1 / 250 

Sarı inek re’s 

1/225 

Siyah inek re’s 

1/ 225 

Birer yaşında 

siyah dana re’s 

1 / 180  

Hurda çuval 

çift 2/45  

3 
Köhne keçe 3/ 

30  

Süt leğeni 1, 

Tencere 1, 

Çanak 3, Su 

bakracı 1, 

Eldiğani 1/  50 

Tek tüfenk 

1/30 

............. 1, sitil 

4 / 300 

Hırdavat 

menzil   /  20  

 

Dellâliye149 guruş 20 para 

 Kaydiyye11 guruş 

Pul behâsı râyic akçe 2 guruş , 5 guruş 20 para 

Yekûnü’t-tereke  7475 guruş 

0166 guruş    
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7309 guruş 

0182 guruş 30 para 

7126 guruş 10 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız yedi bin yüz yirmi altı guruş on para 

Tablo 44 : 115 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Esmâ 

Hisse-i diğer zevce-i 

mezbûre Züleyhâ 

Hisse-i ibn-i Kebîr 

merkûm Abdî 

Guruş 445 445 1375 

Para 15 15 26 

 
Hisse-i ibn-i kebîr 

merkûm Mustafa 

Hisse-i ibn-i kebîr 

merkûm Mehmed 

Hisse-i bint-i kebîre 

mezbûre Hadîce 

Guruş 1375 1375 692 

Para 26 26 33 

 
Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Cennet 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Emîne 

Kesr-i bâkî para 3 

para 

Guruş 692 692  

Para 33 33  

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i kibâr mezbûrûndan her birerleri tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr esmânından hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen 

mebâliği nakden ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü sağîretân-ı 

mezbûretânın hisseleri olan sîm Mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an 

bin üç yüz seksen beş guruş yirmi altı para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh 

ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye 

teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve 

müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh 

verilerek temhir olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîretân-ı mezbûretânın hisse-i ırsiyeleri olan sîm 

Mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an bin üç yüz seksen beş guruş yirmi 
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altı para li-ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh 

verilerek temhir olundu 

Müdîr-i Eytâm 

Numro 116 

Makarr-ı livâ medîne-i Denizli’nin Hatîboğlu Mahallesinde sâkin iken üç yüz 

on senesi şehr-i Cemâdiye’l-evvelinin ğurresinde vefât eden Kemân zâde Osmân 

Efendi ibn-i Süleymân’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fâtıma bint-i Hacı 

Mustafa ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Züleyhâ bint-i Ebû Bekir’den 

mütevellidler sülbiye sağîre kızları Sıdıka ve Emîne ve Zehrâ’ya münhasıra olduğu 

bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra  sağîrât-ı mezbûrâtın 

vakt-i rüşd ve sedâdınadeğin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûb vasîleri li-

ebeveyn hâllerı Hâfız Süleymân Efendi ibnü’l-Hâc Ebû Bekir nâm kimesnenin bi’l-

vesâye ve zevce-i mezbûrenin bi’l-asâle vukû‘bulan taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-

i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht olunarak 

esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-

i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi ğurre-i şehr 

zi’l-ka‘detü’ş-şerîfe li-sene aşera ve selâse ve elf 

Tablo  45 : 116 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 Altılı sahan 

takım 1/105 

Leğen ma‘a 

ibrik 1/60 

Bakır minkal 

1/55  

Minder 3, 

Yorgan  3, 

Yasdık  3 /  

135  

Muhallec celte 

1/ 31 

2 Yün memlû 

döşek 2/131 

Yün memlû 

minder 2, 

Yasdık  3 /  90  

Müsta‘mel ve 

köhne seccade 

2 / 36 

Müsta‘mel 

eğer heybesi 

1/45 

Diğer köhne 

eğer heybesi  

1/27 

3 Köhne kilim   

Parça 5/50 

Abana sarık  

1/45 

Köhne yorgan 

2 , Sagîr 

yorgan  2, 

Yasdık 1 / 52  

Köhne yeşil 

sandık 1/15 

İskemle 2 

Ayaklık 2 / 15 

4 Kahve 

değirmeni  

Kase 10, Urgan 

1 / 16,30  
Bıçak  

Kahve tavası  

1/4,20  
Çay kupası 1/6 
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1/24 1/ 9,20  

5 
Kahve filicanı 

ma‘a kutu ve 

ibrik  1/9 

Köhne yorgan 

1/24  
Post 1/7,20 

Citarî minder 

2 , Yasdık 4  

/130 

Sagîr Dazkırı 

kilim  1 / 35 

6 

Diğer  

kanavice cilte  

1, Çuval 2 /  

12  

Şa‘îr dolu 6  , 

Şinik 1 fî  4 /25 
At leğeni  1/50 

Diğer mısır 

darı dolu 3, 

Şinik 3 fî 4,10 

Pekmez tavası 

1/33 

7 Vasat kazgan  

1/ 60 

Sagîr kazgan 1/ 

32,20 

Nühas çanak 

4/ 18 

Kapaklı sahan 

1/ 7,20 

Diğer sagîr 

kazgan  1/30 

8 Sisam dolu 3 fî 

18,10/ 54,30  

Diğer kazgan 1/ 

27 

Vasat sini 1/ 

60 

Kapaklı 

tencere  

1/18 

Diğer kapaklı 

tencere  

1/13,20 

9 Kulplu su 

bakırı  1/15 

Nühas leğen 

ma‘a ibrik 1/37 

Sagîr kapaklı 

tencere  

3/49,20 

Kahve 

güğümü 2/24 

Kadayif tepsisi 

1/12 

10 Kebir bıçak 

1/15 
Çaba 1/15 

Köhne 

yağmurluk  

1/15 

Köhne 

abdestlik 

1/25,20 

Cedîd 

abdestlik 

1/102 

11 Miltan 1/38 
Cedîd çuka 

şalvar 1/90 

Abani sarık 1/ 

44  

Citârî antari 

1/34 

Kemhazne (?) 

antarisi 1/54 

12 İpekli gömlek 

4/ 75 

Köhne elbise 

parça 10/32 

Diğer miltan 

1/ 39 

Mesh papuş 2 / 

15 

Hurde basma 

saat  1/ 28 

13 Üzüm küfesi 

2/ 6 

Bâ müfredât 

füruht olunan 

cild kitâb 

esmânı 842,38  

Müsta‘mel 

seccade 1,  

Mendil 1 / 28 

Köhne kilim 

parça 2/75 

Cedid seccade 

1/40 

14 
Mak‘ad 

minderi 1, 

Yasdık 4/  55 

Sagir minder 3,  

Yasdık 1 / 68  

Filican 12, 

Tepsi 1, 

Lamba 2, 

Kulplu tepsi 1, 

Cam bardak 7/ 

58  

Çay kupası 4, 

Su kupası 3 / 9 
Fanus  1/10 

15 
Yeşil sandık 

2/66 

Hurde değirmen 

2/6 

Tahta sandık 

ma‘a kömür 6/ 

60,12 

Çan 1 Destere 1/ 15 
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16 Küp 2/ 18 
Kebîr dolabdan 

hissesi 6 

Diğer tahta 

sandık 2, Orak 

2, Sivri 1 / 

6,12 

Merkeb  Re’s 

1 /360 

Harar Çift 2 / 

32 

17 
Mısır darı dolu  

64 fî 5,30/368 

Kanavice cilte 

1/8 

Hurde kapaklı 

tencere 1/ 10 

Kapaksız 

tencere  2 , 

Kapaklı 

1/54,12 

Nühas tayaf  8 

, Çanak 5 / 63  

18 Hurde kadayıf 

tepsisi 1/ 9,24 

El-digânî 5/  

30,4 
Cam tas 1/8  

Sagîr kapaklı 

tencere 2/ 

12,36  

Sagîr süd 

diganı 1/ 13,20 

19 

Güveç 1 , 

Çanak tepsi ve 

tayâf ve tas 

Parça 7/ 30 

Yağ bakracı 1/ 

19  
Tas 3/ 20 

Nühas ibrik 4 ,  

Ve timur 

kürek 1 /19,20  

Vasat sini 1 

/48 

20 

Diğer sagîr 

sini 

2/47,16 

Kapaklı Sahan 

1/12,20 

Kahve cezvesi 

1/4,32 

Hurde leğen 

ma‘a tas  1/ 12  

Harbi ma‘a 

palaska 

1/ 21 

21 
Kâr-ı kadîm 

tek timurlu 

tüfenk  2/97,20  

Tabanca  1/24 

Müsta‘mel 

şallı antari 1, 

Hırka 1, İçlik 

1 / 55  

Citarî antari 1, 

İşlik 1, Bohca 

1 / 95 

Havlu 4, 

Bohca 2,  

Dizlik 1 / 15 

22 

Köhne alaca 

içlik ve sarık 

ve antari  12 / 

26 

Şalvar 4, 

Tarabulus  1, 

İçlik 1, Köhne 

Acem şalı 1, 

Alaca antari  2 / 

120   

Nakd mevcûdı 

104 

Hırdavat-ı menzil vesâire 

82,20 

 

 

Mârrü’z-zikr Hatîb oğlu mahallesinde vâki‘taraflarıMaksûd oğlu Sa‘atci 

Hâfız Mehmed Efendi ve Bîcân oğlu Ali ve Sarraczâde Hacı Ahmed Ağa zevcesi 

Zübeyde Hâtûn menzilleri ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd tahtânî iki oda ve bir matbah 

ve bir âhûr ve bir mikdâr avlu arsasıyla ebniye-i ma‘lûmeyi müştemil bir bâb mülk 

menzili bâ-yedd-i menâvî bi’l-müzâyede sağîrât-ı mezbûrât Sıdıka ve Emîne ve 

Zehrâlar içün ve mûmâ ileyh Tekvizâde Hâfız Süleymân Efendi üzerinde takarrur 
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etmekle ber vech-i âtî alacaklarıyla hisse-i ırsiyelerine mahsûb olunan semen 6000 

guruş 

Kireşhâne civârında kâin beyne’l-ehâlî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir 

bâb mülk değirmen derûnunda  deveran eden üç taşda nısf hisse-i şâi‘ası olup bi’l-

müzâyede Kara Hacı oğlu Ali Çavuş bin Mustafa üzerinde takarrur etmekle ahz u 

kabz olunan semen 6500 guruş 

Yekûnü’t-tereke 18130 guruş 26 para  

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 136 guruş  

Deyn-i mihr-i müeccel-i müsbit zevce-i mezbûre Fâtıma Hâtûn’a bâ-i‘lâm-ı şer‘î 

mahkûmün bih olan 120guruş 

Deyn-i müsbit sağîrât-ı mezbûrât Sıdıka ve Emîne ve Zehrâların vâlideleri 

müteveffiye Züleyhâ bint-i Ebû Bekir’den mevrûs hisse-i ırsiyeleri olub kezâ bâ-

i‘lâm-ı şer‘î mahkûmün bih olan 5841guruş 10 para 

Deyn-i müsbit ‘an ciheti’l-ırs kâim vâlidesi Zübeyde bint-i el-hâc Ali nâm hâtûna 

kezâ bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûmün bih olan 1099 guruş 20 para 

Deyn-i müsbitbâ-sened altı Parmak zevcesi Fâtıma Hâtûn’a kezâ bâ-i‘lâm-ı şer‘î 

mahkûmün bih olan 445 guruş 20 para 

Sırakapular mahallesinde müteveffâ-yı Molla Osmân oğlu Hacı İbrâhîm eytâmı 

Hadîce’nin. nükûdundan eytâm sanduğuna deyni olduğu  bâ-şehâdet Kuşcuoğlu 

Mustafa bin İsmâîl ve Kabak Oğlu Hüseyin bin Mehmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-

tezkiye 823 guruş  

Müteveffâ-yı mezbûr hâl-i hayâtında eytâm muhâsebesi Hüseyin ru’yetinde eytâm 

sanduğuna deyni olduğu bâ-şehâdet Hamitlizâde Mustafa Efendi ibn-i Mustafa 

Efendi ve Rüşdî Efendi ibn-i Himmet Efendi ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye  170 guruş 

Üç yüz dokuz sene-i sâbıka bekâyâsından emlâk vergisi olub bâ-koçan muhtârı 

tarafına îfâ olunan râyic akçe 219 guruş 
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Değirmen-i mezkûrun altı senelik bedel-i öşrü olub îfâ olunan 72 guruş 

Değirmen ve menzil-i mahdûdân-ı mezkûrân içün verilen râyic akçe olarak izn-i 

huccet karzı 195 guruş 30 para 

Hekim Macar oğlu İliya’ya verilen icrâ akçesi 18 guruş 

Mahalle-i mezbûreden Bileyci Hacı Ali bin Ahmed’in sülbî sağîr oğlu Mehmed ve 

sülbiye sağîre kızı Habîbe’nin eytâm sandığında mahfûz nükûdları nemâlarından 

dolayı sağîrân-ı mezbûrân deyni olduğu bâ-şehâdet Dalamanlı Zâde Hâfız Mehmed 

Efendi ibn-i İsmâîl ve Mehmed Rüşdî Efendi ibn-i Himmet nâm kimesnelerile 

ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 202 guruş 20 para 

Sîm Mecîdiyye 9 aded fiyatı 22 guruş 20 para  

Menâfi‘-i umûmiyye sanduğuna deyni olduğu seneden tebeyyün etmekle bâ-‘ilm u 

haber makbûz me’mûru cânibine îfâ olunan Râyic akçe  4569 guruş 

Pul behâsı râyic akçe 2 aded, 12 guruş 24 para 

Dellâliyye360 guruş 20 para 

Kaydiyye-i defter27 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât 15391 guruş 24 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât  02729 guruş 02 para 

   00068 guruş 20 para  resm-i kısmet 

02669 guruş 22 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız iki bin altı yüz altmış dokuz guruş yirmi iki paradır. 
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Tablo 46 : 116  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

Hisse-i zevce-i 

mezbûre 

Fatıma 

Hisse-i bint-i 

sağire-i 

mezbûre 

Sıdıka 

Hisse-i bint-i 

sağire-i 

mezbûre 

Emine 

Hisse-i bint-i 

sağire-i 

mezbûre Zehra 

 

333 guruş 27 

para 

778 guruş 25 

para 

778 guruş 25 

para 

778 guruş 25 

para 
 

000  00 
1447 guruş 3 

para keza 

1447 guruş 3 

para keza 

1447 guruş 3 

para  

Valideleri 

müteveffiye-i 

Züleyha’dan 

mevrûs derûn-ı 

ihrâcâtda 

muharrer hissesi 

000  00 

Keza 

0713 guruş 13 

para  

Keza 

0713 guruş 13 

para 

00713 guruş 13 

para  

Babaları 

müteveffâ-yı 

mezbûrdan 

müntakil 5 

senelik 

arazîîcârından 

hissesi 

333 guruş 27 

para 

3439 guruş 01 

para 

3439 guruş 01 

para 

3439 guruş 01 

para 
 

000   00 
zeza 

2000 guruş 

Keza 

2000 guruş 
2000 guruş 

Vasî-i nûmâ 

ileyh marifetiyle 

ba-izn-i şer‘î 

iştira olunan 

mülk menzil 

esmânından 

minha 

333 guruş 27 

para 

1439 guruş 01 

para 

1439 guruş 01 

para 

1439 guruş 01 

para 
 

000  00  

keza 

0390 guruş 13 

para 

keza 

0390 guruş 13 

para 

0390 guruş 13 

para 

Arazi-i 

mezkûrenin 

intikaliye harcı 

minha 

333 guruş 27 

para 

1048 guruş 28 

para 

1048 guruş 28 

para 

1048 guruş 28 

para 
 



 

91 

 

000  00  

keza 

0087 guruş 00  

para 

keza 

0087 guruş 00  

para 

0087 guruş 00  

para 

Sağirat-ı 

mezbûrât içün 

vasî tarafından 

îfâ olunan i‘lâm 

ve izn-i huccet 

harçlarından 

333 guruş 27 

para 

0961 guruş 28 

para 

0961 guruş 28 

para 

0961 guruş 28 

para 
 

000  00  

keza 

0061 guruş 28 

para 

keza 

0061 guruş 28 

para 

0061 guruş 28 

para 

Vasî-i nûmâ 

ileyh marifetiyle 

iştira olunan üç 

kat yatak  

esmânından  

333 guruş 27 

para 

0900 guruş 00 

para 

0900 guruş 00 

para 

0900 guruş 00 

para 
 

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûreden zevce-i mezbûre Fâtıma tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr esmânın hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde gösterilen 

mebâliği nakden ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü sağîrât-ı 

mezbûrâtın bâkî hisseleri olan sîm Mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an 

iki bin yedi yüz guruşdahî usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek 

üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ 

ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek 

temhir olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrât-ı mezbûrâtın hisse-i ırsiyeleri olan sîm 

Mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an iki bin yedi yüz guruş li-ecli’l-

istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh verilerek temhir 

olundu 

Müdîr-i Eytâm 

Numro 117 

Makarr-ı livâ medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Kara Hayıt Sultaniye Karyesinde 

sâkin iken bin üç yüz dokuz senesi Ramazânü’l-Mübarek’in on beşinci gününde 
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vefât eden Bakkal İbrâhîm bin Mustafa bin Tugay’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Küşhân bint-i Hacı İbrâhîm ile sülbî sağîr oğlu Reşîd’e munhasıra olduğu 

bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra  sağîr-i merkûmun 

vakt-i rüşd ve sedâdınadeğin tesviye-i umûrunabâ-huccet-i şer‘iye mensûb vasîsi li-

ebeveyn ‘ammîsi Mehmed bin el-merkûm Mustafa nâm kimesnenin bi’l-vesâye ve 

zevce-i mezbûrenin bi’l-asâle vukû‘bulan taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le 

tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı 

hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur fi’l-yemi’s-sâbi‘ min 

şehri  Zi’l-hiccetü’ş-Şerîfe li-sene aşera ve selâse ve elf 

Tablo 47 : 117 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 Camus ineği 2 

/1260 

Erkek camus 1/  

675 

Kısrak tay 1/ 

540  

Öküz çift 1/ 

1125 
....? 3 / 210  

2 

Döşek 1, 

Yorgan 3 , 

Yasdık  7, 

Minder 2 / 200 

Nühas parça 5/ 

50  

Hırdavat 

menzil  90  
  

 

Yekûnü’t-tereke   4150 guruş 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 40 guruş 

Li-ebevyn er karındaşları ....... ve Mehmed’e öküz esmânından deyni olduğu bâ-

şehâdet karye-i mezbûreden Hasan bin İsmail bin ve Mûsâ Efendi ibn-i Mustafa ile 

ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf mahkûmun bih olan 1125 guruş 

Zevce-i mezbûre Küşhân’a mihr-i müeccel deyni olduğu bâ-şehâdet karye-i 

mezbûreden .......ve Mehmed benân Mustafa ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 

mahkûmun bih olan 1000 guruş  
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Li-ebevyn kız karındaşı Hanife’ye ‘an cihet-i deyni olduğu bâ-şehâdetmerkûmân 

....... ve Mehmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf mahkûmun bih olan 400  

guruş 

Dellâliyye83 guruş 

Kaydiyye-i defter6 guruş 10 para 

Pul dehâsı rayic akçe 2 aded 4 guruş  

yekûnü’l-ihrâcât 2658 guruş 10 para 

bâkî minel’l-ihrâcât   1491 guruş 30 para 

   0037 guruş 10 para  resm-i kısmet-i âdî 

01454 guruş 30 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız bin dört yüz elli dört buçuk guruşdur 

Tablo 48 : 117  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre küşhan Hisse-i ibn-i sağîr merkûm Reşîd 

Guruş 181  1271 

Para 32  28 

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûre.....tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

esmânından hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde gösterilen mebâliği nakden ahz u 

kabz ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü sağîr-i merkûmun hissesi olan sîm 

Mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla  bin iki yüz yetmiş iki guruş yirmi sekiz 

parayı dahî usûl u nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm 

müdîri Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i 

şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrmerkûmun hisse-i ersiyesi olan sîm Mecîdiyyeyirmi iki 

buçuk guruş hesâbıyla bin iki yüz yetmiş iki guruş yirmi sekiz para li-ecli’l-istirbâh 

ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 
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Müdîr-i Eytâm 

Numro 120 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye muzâf Honaz  Nâhiyesinin Hisar 

mahallesinde sâkin iken işbu güzerân eden iş bu bin üç yüz on senesiŞa‘bânü’l-

Mu‘azzam’ın yirmi beş tarihinde vefât eden Kara Halîloğlu Halîl bin Ahmed bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Âişe bint-i Mehmed  ile sülbiye 

sağîrekızları Sultan ve Hadîce ve Emîre ve li-ebevyn er karındaşı Mehmed’e 

münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhirve nümâyân oldukdan sonra  

sağîrât-ı  mezbûranın vakt-i rüşd ve sedâdlarınadeğin tesviye-i umûrlarına gable 

şer‘den mensûbevasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Âişe nâm Hâtûn’unverese-i 

sâireyle ma‘an vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede  semen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-

verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îyetevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur 

ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur fi'l-yevmi’s-sâbi‘ min şehri Zi’l-Hiccetü’ş-Şerîfe 

li-sene aşera ve selâse miete ve elf 

Tablo  49 :  120 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 Hurda kazgan 

1 / 23  

Nühas tencere 1, 

Çanak 3, Tabak 

1, Su tası 1, 

Bakrac  1, 

Eldiğânî  1 /50 

Döşek 1, 

Yorgan 1, 

Yasdık 1 / 100 

İnek ma‘a 

buzağı 1/450  

Merkeb re’s 1/ 

495 

2 .....re’s 1/ 1125 
Kiraz mahsûlü 

semeni / 675 

Hurdavât 

menzil 50    

 

Nâhiye-i mezkûrede vâki‘ tarafları Kibâroğlu Ömer ve Hacı Kara oğlu Hacı 

Mehmed bağçeleri ve iki tarafı tarîk ile mahdûd dört dönüm mikdârı mülk kirâz 

Bağîçesi asîl ve vasî-i zevce-i mezbûre Âişe Hâtûn üzerinde bi’l-müzâyede takdir 

etmekle ber-vech-i âtî hisselerine mahsûb olunan semen 2325 guruş 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ tarafları Hacı Ahmed Ağa ğulâmı ve Âşık oğlu 

Ahmed Çavuş Kara Halîl ve Mehmed menzilleri ve tarîk ile mahdûd bir bâb mülk 

menzili bi’l-müzâyede ehun lehümâ merkûm Mehmed üzerinde tekarrur etmekle  
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Dellaliye126 guruş 

Kaydiye9 guruş 20 para 

Pul behası rayiç akçe 2 adet5 Guruş 20 para 

Menzil-i mahdûd-ı mezkûrun semeni 1000 guruş 

Yekûnü’t-tereke 6293 guruş 

0141guruş             

6152 guruş 

0153 guruş 30 para  

Resmi kısmet adi 

5998 guruş 10 para  

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız beş bin dokuz yüz doksan seki guruş 

on paradır. 

Tablo 50 :  120 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

Hisse-i zevce-i 

mezbûre Âişe 

Hisse-i bint-i 

sağîre-i 

mezbûre 

Sultan 

Hisse-i bint-i 

sağîre-i 

mezbûre 

Hadîce 

Hisse-i bint-i 

sağîre-i 

mezbûre Emire 

Hisse-i ehun 

lehumâ 

merkûm 

Mehmed 

749 guruş 31 

para 

1332 guruş 37 

para 

1332 guruş 37 

para 

1332 guruş 37 

para 

1249 guruş 28 

para 

keza 

290 guruş 10 

para 

keza 

0678 guruş 10 

para 

keza 

0678 guruş 10 

para 

0678 guruş 10 

para 

Valideleri 

zevce-i mezbûre 

ile müşterek 

iştira olunan 

mülk kiraz 

bağçesinden 

isabet eden 

hisse-i şâyi‘a 

semeni 

459 guruş 21 0654 guruş 27 0654 guruş 27 0654 guruş 27 
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para para para para 

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûrûndan  zevce-i mezbûre Âişe ve ehun 

lehumâ merkûm Mehmed’den her biri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmanından 

hisselerine isâbet edüp esâmileri zîrinde gösterilenmebâliği nakden ve mukaseeten 

ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eyledikleri sağîrûn-ı mezbûrânın bâkî sîm Mecîdiye  

yirmi iki buçukguruş hesâbıyla  bin dokuz yüz altmış dört guruş bir para dahî usûl ve 

nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde 

Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed 

Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîran-ı mezbûrân sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş 

hesâbıyla cem‘an bin dokuz yüz altmışdört guruş bir para li-ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i 

şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu 

Müdîr-i Eytâm 

Numro 122 

Makarr-ı livâ medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Kara Hayıt Karyesinde sâkin Kızıl 

Aşıklı aşiretinin İnce Hasenli mahallesi ehâlîsinden olub bundan akdem vefat eden 

Nasûh oğlu  Ahmed bin el-merkûm Nasûh bin Abdullah’ın veraseti zevce-i 

menkûha-i metrûkeleri Esmâ bint-i Osmân ve Züleyhâ bint-i diğer Osmân ile sülbî 

kebîr oğulları Abdî ve Mustafa ve Mehmed ve sülbiye-i kebîre kızı Hadîce ve 

sülbiye-i sağîre kızları Cennet ve Emîne’ye munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-

şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra  sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna bâ-huccet-i şer‘iye mensûb vasîsi li-ebeveyn 

er karındaşları merkûm Abdi’nin verese-i sâire ile mâ‘an vukû‘ bulan taleb ve 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle âhire bey‘ 

u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve 

taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur  

fi’s-sâbi‘ min şehri Zi’l-hiccetü’ş-şerîfe li-sene aşera ve selâse miete ve elf 
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Tablo  51 :  122 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Koyun fiyatı 

67 guruş 20 

para , 60 / 

4050  

Kayalık deve 

re’s 1/ 750 

Tivli deve re’s 

1/ 450  

Bir yaşında 

tivli totum re’s 

1/ 600 

İnek re’s 1 

/270  

 Diğer inek re’s 

1 / 250  

Sarı inek re’s 1/ 

225 

Siyah inek re’s 

1 / 225  

Birer yaşında 

siyah dana re’s 

2/ 180 

Köhne çuval 

çift 2/45  

 Köhne keçe 3/ 

30 

Süt leğeni 1 

 

Tek tüfenk 1 

/30 

.......  1/300 

 

Hurdavat 

menzil  20  

 

Dellaliye149 guruş 20 para 

Kaydiye11 guruş 

Pulbehası rayiç akçe 2 adet , 5 Guruş 20 para 

Yekûnü’t-tereke 7475 guruş 

0166 guruş  

7309 guruş 

0182 guruş 30 para    resm-i kısmet-i âdî 

7226  guruş 10 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız yedi bin iki yüz 

yirmi altı guruş on paradır. 

Tablo 52 :  122 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Esmâ 

Hisse-i diğer zevce-i 

mezbûre Züleyhâ 

Hisse-i ibn-i Kebîr 

merkûm Abdî 

Guruş 451 451 1405 

Para 25 25 4 

 
Hisse-i diğer ibn-i 

kebîr merkûm Mustafa 

Hisse-i diğer ibn-i kebîr 

merkûm Mehmed 

Hisse-i bint-i kebîre 

mezbûre Hadîce 

Guruş 1405 1405 702 

Para 4 4 22 

 
Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Cennet 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Emîne 
Kesr-i bâkî para 
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Guruş 702 702 - 

Para 22 22 - 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i kibâr mezbûrûndan her biri tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr esmânından hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen  mebâliği 

nakden ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eyledikleri  misillü sağîretân-ı mezbûretânın 

hisseleri olan sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an bin dört  yüz 

beş guruş dört para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek 

üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ 

ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek 

temhir olundu 

Sağîretân-ı mezbûretânın hisse-i ırsiyeleri olan sîm Mecîdiyye yirmi iki 

buçuk guruş hesâbıyla cem‘an bin dört yüz beş guruş dört para li-ecli’l-istirbâh 

ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş bu mahalle şerhle temhîr olundu 

Müdîr-i Eytâm 

Numro 124 

Makarr-ı livâ medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Kara Hayıt Sultaniye Karyesinde 

sâkin iken bin üç yüz on senesi şehr-i Şevvâlü’l-Mükerremi’ninbeşinci günü 

tarihinde vefât eden .....oğlu Arslangiray Bin el-merkûm Başmak bin .......verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi ....... bint-i Hacı Mehmed ile sülbî sağîr oğlu Tevfik ve 

sülbiye-i sağîre kızı Fâtıma’ya munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra  sağîrân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-i umûruna bâ-huccet-i şer‘iye mensûb vasîleri min gabli’l-ümm cedleri 

merkûm Hacı Mehmed’in verese-i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri 

ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht 

olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm 

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur fi'l-

yevmi’s-sâbi‘ min şehri Zi’l-hiccetü’ş-Şerîfe li-sene aşera ve selâse ve elf 
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Tablo 53 :  124 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 Öküz çift 1/ 

1125 

İnek ma‘a 

buzağı 1 / 350 

İnek 1/ 292 

guruş 20 para 
Dana 1/ 140 

Araba ma’a 

takım 1/ 85 

2 Araba tekeri 1/ 

37  

Araba tekeri 1/ 

37  
Kazan 1 /10  

Saman ma’a 

boyunduruk 1/ 

15  

Demir ....... 1/ 

20 guruş 20 

para  

3 Tırpan 1 / 16 

guruş 30 para  
Bel 1/ 10  Çapa 1/7  

Kürek 1/ 3 

guruş 20 para 

Su bakracı 1/ 

27 

4 Yorgan 1 Erkek tay 1 / 

330 

Kısrak tay 1 / 

340 
  

 

 

Yekûnü’t-tereke 2889 guruş 10 para 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 244 guruş 

Karye-i mezbûr ehâlîsinden Hanuh bin Küpelice ‘an cihet-i’l-karz deyni olduğu bâ-

şehâdet ........ oğlu diğer Arslangiray bin el-merkûm ....... ve İsmâîl bin habukile 

ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye mahkûmun bih olan 1125 guruş 

Dellaliye57 guruş 20 para 

Kaydiye4 guruş 10 para 

Pul behası rayiç akçe 2 adet, 2 Guruş 30 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 1433 guruş 20 para  

Bâkî minel’l-ihrâcât   1455 guruş 30 para 

0036 guruş 10 para resm-i kısmet 

1419 guruş 20 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız bin dört yüz on 

dokuz yirmi paradır 
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Tablo 54 : 124  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Suzan..........  

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Tevfîk 

Hisse-i bint-i sağîre 

mezbûreFatıma 

Guruş 177 828 414 

Para 17 2 1 

 

Ber-mûceb-i bâlâ zevce-i mezbûre.....nâm Hâtûn tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrâtümanından esmânından hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde gösterilen 

mebâliği nakden ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misllü sağîrânı 

mezbûrânın hisseleri olan sîm Mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla  cem‘an bin 

iki yüz kırk iki guruş üç para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh 

edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlızâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i 

mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu 

Sağîrân-ımerkûmânın hisseleri olan bin iki yüz kırk iki guruş üç parayı li-

ecli’l-istirbâh ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh verilerek 

temhir olundu 

Müdîr-i Eytâm 

Numro 143  

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’nin Gürcan mahallesinde sâkin iken 

bundan dört mâh mukaddem vefât eden Çallı Ali oğlu Halil bin Ali bin Abdullah’ın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva binti Halil ile sulbî sagîr oğlu Mehmed 

ve sulbiye sagîre kızları Zübeyde ve Güzide ve kendüden mukaddem vefât eden 

zevcesi Hadice binti Mahmud’dan mütevellidler sulbî kebîr oğlu Ali ve sulbiye 

kebîre kızı Fatıma’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘i’l-enver  zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûr ile hâl-i hayatında şirket-i inân 

tarîkiyle i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun bih olan Gürcan mahallesinden Çalluzâde Hacı 

Mustafa Efendi ibni el-Hâcc Mehmed Ağa ve zevce-i mezbûrenin bi’l-asâle ve bi’l-

vesâye tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘îsi Bezcioğlu Abdülkadir bin el-Hâcc Ali 
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nâm kimesnenin verese-i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bey‘ ve taksîm olunan mâl-ı şirket ve müteveffâ-yı 

mezbûrun müstakil terekesi defteridir ber vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurire fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ aşer min şehr-i Zi’l-hicceti’ş-şerîfe lisene aşere ve selase-mie ve elf. 

Tablo 55 :  143 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 

Battal frenk 

Tarabulus 

kuşağı 12 fî 

8/96 

Orta frenk 

Tarabulus 

kuşağı , 12 fî 

4,20/ 54  

Ufak frenk 

Tarabulus 

kuşağı, 12 fî 

3,10 /39 

Orta Frenk şalı 

,  8 fî 4/32 

Ufak Frenk 

şalı , 20 fî 3/ 

60 

2 

Kırmızı bağlık  

50 fî 30 / 

37,20 

Selimiye bohca 

şalı , 4 fî 40/ 

160 

Fişne bohca 

şalı , 4 fî 29,10 

/117 

 

Uzun İslimye 

şalı  ,4 fî 52/ 

208 

Uzun Halil 

İbrahim şalı 4 

fî 56/168 

3 
Çorab Çift 19 

fî 8,20/ 161,20 

Def‘a çorab , 

Çift 7 fî 3,10 / 

22,30  

Kasnak eslek 4 

fî 10/40 

Hümâyûn 

parça  7/22 

Amelikan 

parça  3/70 

4 
Amelikan 

parça 2 / 71 

Asdar top,3 fî 

40 / 120 

Hokka bezi 

top, 6 fî 14,10 

/85,20  

Diğer asdar 

parça, 4 / 

84,20 

Diğer asdar 

top , 1/ 61  

5 
Kaba bez top, 

1/ 10  

Mavi deymî top, 

2 fî 81 / 162 

Diğer mavi 

deymi parça 

3/169,20 

Alaca top, 26 

fî 11/ 286 

Yeşil bez 

parça, 2 / 

57,30 

6 

Diğer 

hümâyûn top 

1/75 

Diğer amelikan 

top , 6 fî 30/180 

Diğer 

amelikan top , 

5 fî 29/145 

Diğer 

amelikan top, 

3 fî 38 /114 

Diğer 

amelikan top,  

7 fî 25/ 175 

7 

Diğer 

amelikan top, 

8 fî 3,10, 242 

Diğer amelikan 

top , 5 fi 21 / 

105 

Diğer yazma , 

40 fî 38 para/ 

38 

Citârî top , 7 fî 

64/ 448  

Kutnu top , 8 

fî 50/ 400  

8 Diğer citarî Diğer citarî , Diğer citarî  Balkaymak, Tekkalem , 
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Top 10 fî 30/ 

300 

Top 10 fî 29,20/ 

295  

Top 1/34 Top 6 fî 14/ 84 Top 3 fî 10/ 30 

9 

Birinci sekizli 

citarî Top, 7 fî 

80/ 560 

Basma parça 

203 fî 1,27/ 340 

Tavas bezi  

Top 4 fî 8/32 

 

Diğer 

amelikan , Top 

5 fî 27,10/ 

136,10  

Diğer basma 

parça 198 fî 

1,19/ 292,2 

 

10 

Diğer basma 

parça144 fî 

1,10/ 180 

Simkari sârika , 

5 fî 18/ 90 

Kadife sârika 

3 fî 20,20/ 

61,20  

Çuha miltan2 

fî 22/44  

Alaca parça, 

3/ 14 

11 

İki endazeli 

yazma , 39 fî 

1,20/ 58,20 

Ezvice 

Top 2,5 fî 38/  

95  

Mor fes  

Deste 1,5 fî 31 

47,10 

Diğer mor fes 

Deste 1 

28,20 

Dört numero 

fes 9 / 24  

12 
İpek keyfe 15 

fî 6/90  

Diğer kefye   

32 fî 4,22 /158 

Diğer kefye 

6 fî 8 / 48  

Diğer kefye  

25 fî 7,25 / 

190,25 

El kaz değirmi 

23 fî 2,20  

57,20 

13 
Harir futa  2 fî 

18,30/37,20 

Abanî eslek  

1/33 

Tepelik ma‘a 

püskül , miskal 

226 fî 13/ 

73,18 

Citarî endaze 

19 fî 10,10 / 

194,30 

Diğer püskül 

5/ 7,20 

14 Düğme  1/1,20 

Haleb citarisi, 

sekizli Top 2 fî 

60/ 120 

Germe sud  

Top 2 fî 42/84 

Diğer citari  

Top 2 fî 31/ 62 

Diğer citari 

endaze, 26 fî 

3,35 / 100,30 

15 

Diğer citari  

Top 3 fî 53/ 

159 

Kemha alaca 

Top 1/ 28  

Kutnu 

endaze6,5 fî 8/ 

52 

KumaşTop 8 fî 

43/ 344  

Kemha alaca 

Top 4 fi 42/ 

168 

16 

Diğer kumaş 

endaze 5 fî 

5,20/ 27,20 

Diğer kumaş 

endaze13 fî 8/ 

104 

Diğer germe-

sûd endaze 6 fî 

7/ 42  

Diğer onlu 

astarTop 4 fî 

56,10 / 225 

Diğer onlu 

astar  Top 

1/54,20 
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17 

Diğer onlu 

astar, Top 3 fî 

60/ 180 

Diğer onlu 

astarTop 3 fî 

60,20 / 181,20 

Diğer onlu 

astar, Top 2 fî 

55/ 110 

Dokuzlu Top 3 

fî / 34,20  

Diğer onlu 

Top 1 /54 

 

18 

Diğer onlu  

Top 2 fî 65,20 

/131 

 

Mavi deymî 

parça 102 fî 2,5 

/ 216,30 

 

Timuryolu 

parça 54 fî 

1,10/ 67,20 

 

Kaba bez  

Top 13 fî 9/ 

117 

 

İpek Tarabulus 

kuşak / 5 

dirhem 450 fî 

14 para/ 

157,20 

 

19 

Yeşil deymî 

bâzî parça ,10 

fî 2,9/89 

 

Hümayûn Top 

1/50  

 

Diğer 

püskül1/57 

Ufak şal 

değirmî, 12/ 

30 

 

Fes numero 3 

destesi 7,5 / 

270 

 

20 

Diğer fes 

numero 4Deste 

9,5 fî 30/ 285 

 

Diğer fes 

numero 5Deste 

6 fî 25/ 150 

 

Diğer fes 

numero 2Deste 

3 fî 

41,10/123,30  

Diğer fes  

Deste 1 / 84 

 

Fes lastik  

Deste 1/ 21,20 

 

21 

Diğer fes 

lastik, Deste 1/ 

26,20 

 

Fişne şal 

değirmî , 13 fî 

31,10/ 409,20 

 

İslimye şal , 8 

fî 40/320 

Ufak fişne şal 

değirmî, 5 fî 

14,20 /72,20 

 

Halil İbrahim 

Şalı , 1/79 

22 

Balkaymak  

Top 4 fî 14,20 

/ 58 

Kumaş  , Top 5 

fî 45/ 225 

Diğer 

kumaşTop 5 fî 

44,20 / 220,20  

Diğer kumaş, 

Top 7 fî 44,20/ 

311,20 

 

Kutnu, Top 6 

fî 52/ 312 

 

23 

Tavas bezi , 

112 fî 8,35/ 

994 

Yorgan,3 fî 27 

/81  

Diğer yorgan 

2/45 

İkinci 

peştamal Çift 

75 fî 6,5/ 

Sarika, 2 

/10,20 
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459,15 

 

 

24 
Citari Top 2 fî 

66,20 / 133  

Hümâyûn , Top 

1/ 67,20 
Eslek  15/15 

Battâl çenber 

53 fî 1,35 

 

Ednâ değirmi 

şal, 3 fî10/ 

45,30 

25 

Orta çenber 

değirmi84 

fî1,11/ 107,04 

Ufak çenber 

değirmî 152 fî 

35/ 133 

Diğer çenber 

değirmî 2 fî 

1,10/ 2,20 

Elbaze 

değirmî,11 fî 

1,10/ 13,30 

Kefevî 

değirmî, 7 fî 

2,5/14,35 

26 
Eslek , 35 fî 

1,15/ 48,5 

Def‘a eslek 35 fî 

30/ 27,10  

Bez ve boyalı 

parça  5 / 

12,10 

Yazma 

değirmî16 fî 

1,10/ 20 

Boyalı bez 

parça6/12 

27 

Diğer 

amelikan top 

,2 fî 

24,10/48,20 

Diğer amelikan 

top , 12 fî 46 

/552  

Diğer 

amelikan top , 

2 fî 43,5/ 87 

Diğer 

amelikan top 6 

fî 45/ 270 

Diğer 

amelikan top 2 

fî 60/ 120 

28 

Diğer 

amelikan top 5 

fî 18 / 90  

Diğer amelikan 

top2 /31 

Diğer 

amelikan top 2 

fi 81/ 162 

Diğer 

amelikan top 

11 fî 17,10 

/191,10 

Diğer 

amelikan top, 

9 fî 24,20 / 

220,20 

29 
Tensof top 2 fî 

16/ 32 

Sakankur (?) 

top4 fi 15,20/62  

Diğer tensof 

top , 3 fî 14,20 

/ 43,20  

Ezvice top , 3 

fî 35 /105  

İpekli 

peştamal çift 3 

fî 144 / 432  

30 
Yazma , 300 fî 

32/240 

Diğer yazma 

351 fî 33 pare / 

289,23 

İki endazeli 

yazma,40 fî 

1,20 / 60 

Ufak yazma, 

100 fî 15 pare 

/ 37,20 

Diğer basma 

parça131/ 

103,30 

31 

Diğer basma 

parça , 96 fî 

1,35/ 180 

Diğer basma 

parça132 fî 1,30 

/231 

Diğer basma 

parça, 134 fî 

1,10 /167,20 

Diğer basma 

parça , 186 fî 

1,10/ 232,20 

Diğer basma 

parça , 147 fî 

1,8/ 176,16 
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32 

Diğer basma 

parça, 146 fî 

1,6/ 167,36 

Diğer basma 

parça, 126 fî 

1,35 / 236,30 

Diğer basma 

parça, 147 fî 

1,35/ 275,25  

Diğer basma 

parça, 101 fî 

1,38/ 196,38 

Diğer basma 

parça, 176,5 fî 

1,10/220,25 

33 

Diğer basma 

parça ,113 fî 

1,35/ 211,35 

Diğer basma 

parça , 20 fî 

1,15/ 27,20 

Fes 

8 fî 5,15/43  

Timuryoluparç

a 22 fî 

1,12/29,10  

Diğer 

amelikan Top 

3 fî 19  / 57  

34 

Diğer Top 3 fî 

43,20 / 130,20 

 

Sırma tehril  

Miskal 300 fî 30 

pare / 225 

 

Sırma kaytan , 

273 fî 22 pare 

/ 150,6 

Tarabulus 

kuşak , 

Dirhem 436 fî 

14 para / 

152,24  

Püskül1/74 

35 

Harir düğme 

640 beher  

yüzü 5,10/ 

73,28 

İbrişim Dirhem 

250 fî 1,3/ 

268,30  

Şerid endaze 

20,5 fî 35 para 

18  

KaytanDirhem 

410 fî 26 

para/266,20  

Diğer 

Tarabulus 

Dirhem 137 fî 

39 para 

/ 132,23  

36 

Sırma kaytan , 

600 fî 22 para 

/  330  

Diğer püskül , 

Dirhem 1000 / 

168,30 

Diğer citarî 

Top 3 fî 40 

/120  

Aşağılık 

kumaş endaze, 

12 fî 3,10/ 39  

Zubalı 

citarîTop 1 / 

45  

37 

Onlu astar 

,Top 4 fî 

39,20/158 

Sekizli astarTop 

7 fî 30/ 210 

Onlu astarTop 

6 fî 40 /240  

Dokuzlu astar 

Top 7 fî 33,20/ 

234,20  

Onlu astarTop 

2 fî 40 

80  

38 

Amelikan 

dokuzluTop 5 

fî 33,20 

/167,20 

Diğer dokuzlu 

amelikan, Top 8 

fî 35,20 /286 

Diğer dokuzlu 

amelikan , Top 

6 fî 25/ 150 

Dokuzlu 

astarTop 8 fî 

33,20 

/ 268  

Aşağılık 

onluTop 2 fî 

29/ 58  

39 

Diğer onlu 

astar , Top 9 fî 

37/333 

 Sekizli astar , 

Top 1 / 28 

Diğer onlu 

astar, Top 10 

fî 58/ 580  

Dokuzlu, Top 

2 fî 44/ 88  

Onlu,Top 3 fî 

58/174  
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40  

Sekizli, 

Top 5 fî 34 

170 

Diğer onlu astar, 

Top 8 fî 54/432 

Diğer sekizli 

astar, Top 4 fî 

35/ 140 

Elbez boyama, 

Top 3 fî 22/66 

Beybolî şal , 

8 fî 6,30/54  

41 
Eslek,80 fî 32 

para /62 

Değirmî eslek , 

15 fî 1,25/24,15  

Diğer eslek , 

53 fî 35/46,15  

Diğer eslek , 

40 fî 1,26/66 

Diğer eslek ,89 

fî 1,37/75,3 

42 

Diğer eslek , 

60 fî 1,37 / 

115,20 

Diğer eslek ,20 

fî 30 para/15 

Çorab , Deste 

1/ 28  

Bağlık,Deste 4 

fî 11,30 /47  

Çenber top, 

3Değirmî 4 fî 

26,20 /112,12  

43 

Diğer çenber 

Top 3 fî 17,20/ 

52,20 

Diğer çenber top 

2,Değirmi 8/ 

86,16  

Diğer 

püskül,1/ 7,5  

Üçüncü 

peştamal , Çift 

117 fî 4,35/ 

570,15  

Urgan6 fî 3,30 

/ 22,20   

44 

Kırmızı iplik 

Top 1/76 

Dirhem terazi 

ma‘a endaze 

2 / 10 

Bez parça 3/ 

9,10 

Ham ipliği 

Kıyye 15 

dirhem 20/ 

124,10  

Mavi ve 

kırmızı iplik 

kelb11/ 27,20 

45 
Sarı iplik 

kelb16/25 

Yareli 

peştamal2/6,30 

Kanavice 

parça 3 / 14,20  

Mekik ma‘a 

tarak 15 /30 

Yumak iplik 

1/20  

46 
Tezgah 4, 

Çıkrık 2 / 210  

Çuha şalvar  1, 

Abdestlik 1, 

Miltan 1 / 183 

Solfato şişe 1/ 

7,20 
Kırık na‘l 12/9 

Tahta  

27 fî 1,9 

33,3 

47 
Diğer tahta , 

11/6,20 
Tesbih  1/3,12 

Kalem 140/ 

52,20 

Sandık, 

3/13,20 

Kırmızı şal 

3/15 

48 

Mavi deymî 

parde , 45 fî 

1,20 / 67,20 

Çenber top 

2değirmi 8 /  

96,16 

Amelikan 

parça 3/ 91 
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Yekûnü’l-mâlü’l-müşterek 

Dellâliye 640,10 

Kaydiye 48 

Pul bahâ râyic akçe 24,30 

32022,27 

00713,00  

31309,27 

Sahhu’l-bâkî li’t-taksîm-i beyne’l-şerikîn yalnız otuz bir bin üç yüz dokuz guruş 

yirmi yedi paradır. 

Mârru’z-zikr Gürcan mahallesinden Cellozâde Hacı Mustafa Efendi müteveffâ-yı 

mezbûr Halil ile bâ sened sûk-ı sultânî dâhilinde bir bâb dükkan ve mağazada 

mevcûd olan mâlifatura vesâir emti‘a müşterek olduğu bâ i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun 

bih olan  

Asıl mâl sermayesi sîm mecidiye 1811 aded fî 22,20 / 49387,20 guruş 

Müşterek mâl-ı mevcûddan isâbet eden hissesi 25832 guruş 

Müteveffâ-yı mezbûr Halil’in mûmâ ileyh Hacı Mustafa Efendi ile mâl-ı mezkûr bâ 

sened müşterek olan 

Asıl mal sermâyesi sim mecîdiye 284 aded fî 22,20 / 8640 guruş 

Müşterek mâl-ı mevcûddan isâbet eden hissesi 5477,27 

Müteveffâ-yı mezbûrun müstakıllen terekesi defteridir ki ber vech-i âtî zikr ü beyân 

olunur 

 

 

 

 



 

108 

 

Tablo 56 : 143 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 Dazkır kilimi 

1 /72  

Diğer köhne 

Dazkır kilimi 1/ 

36 

Müsta‘mel 

Dazkır kilimi 

1/51 

Diğer cedîd 

kilim 1/ 150 

Müsta‘mel 

seccade  2/49 

2 
Filik derisi 1 / 

16 

Minder 3, 

Yorgan 2, 

Yasdık 4/80 

Diğer minder 

1, Yorgan 1 , 

Yasdık 1/ 50 

Sagir sandık 1/ 

11 

Diğer sandık 1 

/ 10  

3 

Saat ma‘a 

köstek  

1/67,20 

Vasat kazgân 1/ 

95 
Sagîr sinî  1/33 

Sarı kahve 

değirmanı  

1/12 

Erkek siyah 

merkeb  Re’s 

1/180  

4 
Köhne heybe 

1/7,20 

Kapaklı sahan  5 

, Kapaklı tas 1/ 

47 

Tepsi  1/ 33 

Vasat nühâs 

tabak 2, Sagîr 

tepsi 1/ 24  

Sagîr tabak  3, 

Çanak 2 / 

26,20  

5 
Nühâs çanak 

3/25 

Yağ bakracı 1/ 

16 

Su bakracı  

1/18 

Süd leğeni 

1/30 

Nühas vasat 

tencere , Sagîr 

tencere 2 

6 
Süd leğeni 

1/30 

Nühas vasat 

tencere 1 , Sagîr 

tencere 2/50 

Diğer tencere  

2/40 
Eldigânî  2/ 14  

Sagîr tunç 

havan  1/20  

7 

Nühas ibrik 

ma‘a leğen 

1/20  

Şarabhâne 1/24  
Hurdevat- ı 

menzil 90  

Bâlâda muharrer müşterek mâl-ı 

mevcûde hissesi olup ahz ve 

kabz olunan semeni  5477,27 

 

Cem‘an yekûnü’t-tereke 7083,07 

Techîz ve tekfîni ve iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve tezevvürât-ı 

sâiresine vasiyyet-i müsbite bâ şehâdet Bağdadzâde Hafız Ahmed Efendi ibni el-

Hâcc Mehmed ve Topalzâde diğer Hafız Ahmed Efendi ibni Hafız Emin Efendi ile 

ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye vasî-i muhtârı Yazıcıoğlu Abdülkadir’e îfâ olunan 800 

guruş 
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Zevce-i mezbûre Havva Hatun mehr-i müeccel zimmetinde deyni olmadığı bâ 

şehâdet Cellozâde Hacı Mustafa Efendi ibni el-Hâcc Mehmed ve İmamoğlu Hacı 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf îfâ 

olunan 1000 guruş 

Müteveffâ-yı mezbûrun kendüden mukaddem vefât eden zevcesi Hadice’nin 

sadrı kebîr oğlu Ali ve sadriye kebîre kızı Fatıma’nın vâlideleri müteveffiye-i 

mezbûreye mehr-i misil deyni olduğu bâ şehâdet Nazıroğlu Ahmed bin Ali ve Sefer 

oğlu Ali bin Mehmed ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf isâbet eden hisseleri 

270 guruş 

Çarşu-yı kebîr dâhilinde kâin bir bâb vakf dükkan ile bir bâb mağaza îcârları olup 

evkâf müdîri cânibinden îfâ olunan  

107,20  akçe farkı olup  

021,20  zamm olunan 

129 

Dellâliye 32 guruş 

Kaydiye 10,20 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât 2241,20 

Bâkî mine’l-ihrâcât 

4842,07 

0121,00 resm-i kısmet-i âdî 

4721,07 

Sahhu’l-bâkî li’t-taksîm-i beyne’l-verese yalnız dört bin yedi yüz yirmi bir guruş 

yedi paradır 

Tablo 57 :  143 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 
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Hisse-i zevce-i 

mezbûre Havva 

 

 

Hisse-i ibn-i kebîr-i 

merkûm Ali 

Hisse-i ibni sağîr 

merkûm Mehmed 

guruş 590 1180 1180 

para 5 10 10 

 

 

 

Hisse-i bint-i 

kebîre-i mezbure 

Fatıma 

 

Hisse-i bint-i 

sagîre-i mezbûre 

Zübeyde 

 

Hisse-i bint-i sagîre-i 

mezbûre Güzide 

 

guruş 590 590 590 

para 5 5 5 

 

Kesr-i bâkî 7 guruş 

Ber vech-i bâlâ  verese-i mezbûrûndan her birerleri tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr esmânından hisselerine isâbet idüp zîr-i esâmîlerinde gösterilen mebâliği 

nakden ve mukâsıtan ahz u kabz ederek istîfâ-yı hakk eyledikleri misillü sagîrûn-ı 

mezbûrûn içün vasî-i mezbûre ma‘rifetiyle terekeden iştirâ olunan üç kat yatak 

esmânı olan seksen guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm mecîdiye yirmi iki buçuk hesâbıyla iki 

bin iki yüz seksen guruş yirmi para dahi usûl ve nizâmına tevfîkan âhara irbâh ve 

istirbâh edilmek üzre eytâm müdîri Kelemanlızâde Hafız Mehmed Efendi’ye teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdü Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i 

mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîk üzerine ibu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu. 

Derûn-ı defterde muharrer bint-i sagîre-i mezbûre Güzide vefât idüp verâseti 

vâlidesi mezbûre Havva binti Halil ile li ebeveyn sagîr er karındaşı merkûm Mehmed 

ve li ebeveyn sagîr kız karındaşı mezbûre Zübeyde’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr 

lede’ş-şer‘i’l-enver  zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın bâ 

hüccet-i şer‘iyye vasîleri valîdeleri mezbûre Havva’nın bi’l-asâle ve bi’l-vesâye taleb 

ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûredir ki ber vech-i âtî zikr ü 

beyân olunur hurire fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehr-i Muharremü’l-haram 

lisene ihdâ ve aşer ve selâse-mie ve elf. 
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Babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ber vech-i bâlâ hissesi 

590,05 

200,30 

389,15 

009,30 resm-i kısmet-i âdî 

379,25 sahha’l-bâkî li’t-taksîm-i beyne’l-verese yalnız üç yüz yetmiş dokuz 

guruş yirmi  

 

beş paradır 

Techîz ve tekfîn 100 guruş 

Kaydiye 30 para 

Hastalığı esnâsında alınan eczâ bahâsı vesâireden olup vasî tarafından harc u sarf 

olunan 100 guruş 

Hisse-i ümm-i mezbûre Havva 63,10 

Hisse-i ahh-ı lehümâ merkûm Mehmed 210,26 

Hisse-i uht-i lehumâ mezbûre Zübeyde 105,18 

Kesr-i bâkî 1 para  

 Verese-i mezbûrûndan  ümm-i mezbûre Havva Hatun tereke-i müteveffiye-i 

mezbûre esmânından hissesine isâbet idüp esâmîsi zîrinde gösterilen mebâliği 

nakden ahz u kabz ederek istifâ-yı hakk eylediği misillü sagîrân-ı mezbûrânın 

hisseleri olan keza sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla üç yüz on altı guruş 

on dört para ile babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs bâlâda muharrer hisseleri 

bin altı yüz doksan guruş on beş para ki cem‘an iki bin altı guruş yirmi dokuz para li 

ecli’l-istirbâh eytâm sandığında mahfûz işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu. 
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Numro 158 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Karahayıt Sultaniye Karyesinde sâkin iken üç yüz 

on senesi Ramazân-ı Mübârek’in yirminci günü  vefât eden Bizâdoğlu İsmâîl bin el-

merkûm Bizâdbin İsmâîl’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadîce Zizo bint-i 

Kocalıile sülbiye sağîre kızları Hanîfe ve Hafîze’ye munhasıra olduğu bi’l-ihbâr 

lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra  sağîretân-ı mezbûretânın 

tesviye-i umûrlarına kable şer‘den mensûb vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Hadîce 

Zizo’nun taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen 

misilleriyle âhire bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-

farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fî 

Tablo  58 :  158 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Kısrak re’s 

1/754 guruş 20 

para 

Camus ineği 

ma‘a buzağı re’s 

1/800 

Tay re’s 

1/ 675 

İnek ma‘a 

buzağı re’s 

1/ 258 guruş 

30 para 

Öküz re’s 

1/ 295 

2 Araba 1/71 Eğer 1/71  
Tek tüfenk 1 

/30 
Tırpan 1/5 ........... 1/50 

3 
Nargüle 

1/6 

Sağir minder 

2/31 

Köhne yastık 

1/ 23 guruş 10 

para 

Hırdavat 

menzil50  
 

 

 

Karye-i mezbûrede kâin tarafları Hacı Mehmed ve ..... ...... menzilleri ve 

çayve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd tahtânî iki oda ve bir saman damı ve bir âhûr ve bir 

mikdâr avlu arsasıyla enbiye-i ma‘lûmeyi müştemil bir bâb mülk menzili olub maşrik 

harâb ve mâil türâb olacağından bi’l-müzâyede arz olunarak aded-i lirâ-yı Osmânî’de 

ve Şan oğlu Aydınnâm kimesne üzerinde takarrur etmekle vasî tarafından kabz 

olunan semeni 2562 guruş 

yekûnü’t-tereke  6997 guruş 20 
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minha’l-ihrâcât 

techîz ve tekfîn kader-i ma‘rûf 180 guruş  

Üç yüz iki ve yedi ve sekiz ve dokuz seneleri emlâk ve temettu‘ vergülerine deyni 

olub bâ- koçan muhtarları Dâvûd ve Yusûf ma‘rifetleriyle mal sanduğuna îfâ olunan 

244 guruş 

Bâlâda muharrer bir re’s câmûs ineği ma‘a buzağı zevce-i mezbûre Hadîce Zizo’nun 

mâl-ı mevhûbi olduğu karye-i mezbûreden Mûsâ Efendi ibn-i Mustafa ve Dâvûd bin 

Hamza nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olub ba‘de’t-tezkiye ve’t-tahlîf ihrâc 

olunan 800 guruş 

Zevce-i mezbûre Hadîce Zizo’ya mihr-i mü’eccel deyni olduğu bâ-şehâdet Mehmed 

Bey İbn-i İdrîs ve merkûm Dâvûd bin Hamza nâm kimesneler ile sâbit olub ba‘de’t-

tezkiye ve’t-tahlîf mezbûra îfâ olunan 2000 guruş 

Dellâliye eşyâ-i bey‘a140 guruş 

Pul behası rayic5 guruş 20 para 

Kaydiyye10 guruş 20 para 

Bakkal Yuri’ye deyni olduğu bâ-şehâdet Hacı Mehmed bin Osmân ve ..... Bey İbn-i 

.... nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf merkûm 

te’diyeolunan 360 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât 3740 guruş 

bâkî minel’l-ihrâcât  3257 guruş 20 para 

   0081 guruş 20 para     Resm-i kısmet âdî 

   3176 guruş sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız üç 

bin yüz  yetmiş altı guruşdur 
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Tablo 59 :  158 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Hadice zizo 

Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre Hanife 

Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbure Hafize 

Guruş 397 1389 1389 

Para  20 20 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden zevce-i mezbûre esman-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb zîr isminde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukaseten ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eylediği misillü sağîretân-ı mezbûretân 

Hanîfe ve Hafîzelerin hisselerine mukabil bâ-mârifet-i şer‘ vasinin iştira eylediği bir 

kat yatak esamanı olan elli dört buçuk guruş hisse-i  musîbelerinden bi’t-tenzîl bâkî 

sîm Mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an  iki bin yedi yüz yirmi dört 

buçuk guruşu dahî li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâhvasî-i mezbûre Hadîce Zizo Hâtûn 

yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin 

inhâsı ve vasî-i mezbûre Hadîce Zîzo’nun sicill-i mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine iş bu mahalle şerh ve temhir olundu bâlâda muharrer iki bin yedi yüz yirmi 

dört guruş ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu ....... iş bu mahalle şerh ve 

temhîr eyledim  

El-kefîletü Muhâcirîn-i Çerâkise’den .... Bey (Mühür)  

Vasî-i mezbûre Hadîce Zîzo ( Mühür) 

Numro 207 

Makarr-ı livâ  medîne-i Denizli’nin Çaybaşı Mahallesinde sâkin iken bundan 

yedi sene mukaddem Kırkağaç kasabasında vefât eden Halîl İbrâhîm oğlu Ahmed bin 

el-müteveffâ-yı merkûm Halîl İbrâhîm bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Âişe bint-i Molla İbrâhîm ile vâlidesi Tûtî bint-i Mehmed ve sülbiye sağîre 

kızları Fâtıma ve Esmâ ve li-ebeveyn kebîr er karındaşları Mehmed ve Mahmûd’a 

munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra  

sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşd ve sedâdınadeğin tesviye-i umûrlarına kable 

şer‘den mensûbevasîleri ve vâlideleri zevce-i mezbûre Âişe nâm hâtûnun verese-i 

sâire ile vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese 
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bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki 

ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘işrîn  min şehri Cemâdiye’l-

âhira li-sene aşera ve selâse ve elf 

Eski Müftü mahallesinden müteveffâ Hacı İnceoğlu Bekir’de Bârgir esmânından 

alacağı olmakla bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûm olub müteveffâ-yı mezbûrun  sûk-ı 

Sultânî’de kâin bir bâb mülk mağazada hisse-i şâyi‘ayası olub bi’l-müzâyede ve 

ruğbat-ı nâsinkıtâ‘ında Sur içi zâde Ahmed Efendi’ye bey‘ olunmakla kabz olunan 

semen 1125 guruş Mecîdiyye 50 aded fiyatı 22 buçuk 

minha’l-ihrâcât 

Deyn-i müsbit Çaybaşı mahallesinde vâki‘ Câmi‘-i Şerîf’in nukûd-u mevkûfesinden 

dolayı mütevellîsi Mustafa Çavuş bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûm olan 172 guruş 20 para 

Mütevveffâ-yı mezbûrun temettu‘ ve emlâkinden dolayı üç yüz iki senesinden üç yüz 

dokuz senesi ğâyetine değin sekiz koçan mantûkunca deyni olduğu tebeyyün etmekle 

muhtarı cânibine îfâ olunan 303 guruş 

Pul behâ 30 para 

Mal sanduğına deyni olub îfâ oluna 129 guruş 20 para 

Meblağ-ı mezkûrdan verilen izn-i hucceti ile mahkûmun bih olan i‘lâm 060 guruş 20 

para 363 guruş 20 para meblağ-ı mezkûr sâniholmakla akçe farkı ğanemharcları 

vesâire içün verilen 80/90 Guruş 

yekûnü’l-ihrâcât 666 guruş 

bâkî minel’l-ihrâcât   458 guruş 10 para 

   011 guruş 10 para  Resm-i kısmet-i âdî 

   447 guruş 10 para 
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Tablo 60 : 207 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Âişe 
Hisse-i mezbûre Tuti 

Hisse-i bint-i sağîre 

mezbûre Fâtıma 

Guruş 55 74 149 

Para 37 23 6 

 
Hisse-i bint-i sağîre 

mezbûre Esmâ 

Hisse-i ehun lehümâ 

merkûm Mehmed 

Hisse-i ehun lehümâ 

merkûm Mahmûd  

Guruş 149 9 9 

Para 6 14 14 

 

Meblağ-ı mezkûru bi’l-asâle ve bi’l-vesâyemahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi yeddine makbûzumuz olduğu iş bu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu 

Numro 324 

Zeyl-i defter-i kısmet-i nâtık olduğu üzere Denizli’ye tâbi‘ Çakmak 

Karyesinden müteveffa Çatal oğlu Ömer bin Süleyman’ın sülbî sağîr oğlu Ali ve 

sülbiye sağîre kızı olub el-yevm reşîde bulunan Fâtıma babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûsve müntekil hisse-i ırsiyeleri olub li-ecli’tenhiyeeytâm sanduğına 

teslîm olunan nükûdlarından iş bu bin üç yüz dokuz senesi şehr-i Cemâdiye’l-ûlâ 

ğurresinden üç yüz on senesi şehr-i Şa‘bânü’l-Mu‘azzam ğâyetine değinvasîleri 

enişteleri Ahmed bin Halîl hâzır olduğu halde eytâm müdîri Dalamanlızâde Hâfız 

Mehmed Efendi ma‘rifet-i şer‘le on altı mâhlık ru’yet edilen muhâsebesidir ki ber-

vech-i zîr beyân olunur fî ğurre Ramazân sene 310 
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Tablo 61 : 324  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

İbn-i sağîr merkûm Ali 

hissesi 
Bint-i reşîde-i mezbûre Fâtıma hissesi 

Guruş Para Guruş Para  

1515  757 20  

0242 26 121 13 

Fî ğurre-i Cemâdiye’l-ûlâ 

sene 309 tarihinden ilâ ğaye-

i Şa‘bânü’l-Mu‘azzam sene 

310 dört  mâhlık resmî 

kıyye 

1757 26 878 33 Toplam 

  878 33 

Fî ğurre-i Ramazânü’l-

mübârek sene 310 

tarihinden isbât-ı rüşd 

ederek bâ-‘ilm u haber 

makbûzu yeddine verilüb 

resîd olunan 

  000 00 Kalan 

 

Ber-vech-i bâlâ sağîr-i merkûm Ali’nin ‘ınde’l-muhâsebeye mütebeyyenolan 

malı sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla bin yedi yüz elli yedi guruş 

yirmi altı parayı li-ecli’l-istirbâh eytâm müdîri mûmâ ileyh Hâfız Mehmed Efendi’ye 

teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh verilerek temhîr olundu 

Numro 325 

 Zeyl-i defter kısmında murakkam medîne-i Denizli’nin 

KapupınarMahallesinden müteveffâ na‘lband El-Hâc Halîl bin el-Hâc Ali’nin sülbî 

sağîr oğulları Ali ve İsmâîl’in babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil 

hisse-i ırsiyeleri olub li-ecli’tenmîh eytâm sanduğına teslîm olunan nükûdlarından iş 

bu bin üç yüz dokuz senesi şehr-i Rabi‘u’l-ûlâ ğurresinden üç yüz on bir senesi şehr-i 

Muharremü’l-Haram’ın ğâyesine değin vasîleri vâlideleri Hadîce nâm hâtûn hâzıra 

olduğu halde eytâm müdîri  Hâfız Mehmed Efendi ma‘rifet-i şer‘le yirmi üçmâhlık  

ru’yet edilen muhâsebesidir ki ber-vech-i zîr beyân olunur fî ğurre-i Safer sene 311 
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Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruşdan asl-ı mâl-ı eytâm  

Guruş 

3793 

0872  Meblağ-ı mezkûr sened yirmi üç mâh tarafında lazım  

4665 

2332,20  Eytâm-ı merkûmeden ibn-i merkûm Ali dahî târih-i mezkûrda isbât-

ı rüşd eylemişdir. 

Ber-vech-i bâlâ sağîr-i merkûm İsmâîl’in ‘ınde’l-muhâsebeye tebeyyün olan 

malı sîm Mecîdiyye iki bin üç yüz otuz iki guruş yirmi para li-ecli’l-istirbâh eytâm 

müdîri mûmâ ileyh Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu 

Numro 326 

Makarr-ı livâ olan Denizli’nin Altıntop Mahallesinde sâkin iken üç yüz on bir  

senesi Saferü’l-Hayr’ın onuncu günü vefât eden Fenerci oğlu Ali Ağa’ya el-Hâc 

Osman bin Ali’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi ......Âişe bint-i Hasan ile 

kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Âişe bint-i Hasan’dan mütevellide sülbiye 

kebîre kızları Tûtî ve Hadîce ve yine kendünden mukaddem vefât eden zevcesi 

Emîre bint-i Hüseyin’den sülbiye-i kebîre kızı Kâmile ve zevce-i mezbûre 

EmîreÂişe’den mütevellid sülbî sağîr oğlu Tevfik’e munhasıra olduğu bi’l-ihbâr 

lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra  sağîr-i merkûm Tevfîk’in 

tesviye-i umûruna kable şer‘den mensûb vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Emîre 

Âişe’nin verese-i kibâr-ı  sâire ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve iltimâslarıve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle bey‘olunarak esmân-ı hâsılası 

beyne’l-verese-i bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdefteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire  fî ğurre Rabî‘u’l-âhir 

li-sene ihdâaşera ve selâse ve elf 
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Tablo  62 :  326 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 Vasat pekmez 

tavası 1/75  

Hamur leğeni 

1/35  

Hurda tencere 

1/ 22 guruş 20 

para  

Sağir çanak 2 

Tabak  2  

Yağ tabganı 1/ 

24  

 

Terazi ma’a 

kıyye 30 

2 

Köhne yün 

mahlu döşek 1 

Yorgan 1 

Yastık 1 / 75 

Sağir minder 2 

Yasdık 2 

Alaca yorgan 1/  

76 

Hurda yeşil 

sandık 1/30  

Kahve tavası 1 

El değirmeni 1 

/12 

Köhne kilim 1 

Seccade 1/ 25  

3 
Hurdavat 

menzil 50 

Sini 1 

Tabak 1/30 

Diğer köhne 

sini 1/21  

Kapaklı 

tencere 1, 

Çanak 3, 

Eldiğani 1 / 49   

Tabak 2,  

Çanak 3 / 29  

4 

 

Sağir tencere 2  

Kuplu tas 1 / 

15  

Köhne leğen 

ma’a ibrik 1,  Su 

bakırı  2 / 29   

Sağir köhne 

şey tabak 1/11  

Köhne tencere 

3, Tava 1 

Süt .........1 / 

30 

Sağir kazgan 

1 

36  

 

Sağir kapaklı 

tencere 2  

Çanak  5 /21  

Alaca entari 1, 

Köhne şal 1 / 17 
Saku 1/  31 

nargula 

1/ 6 guruş 36 

para 

Kantar  1/ 16 

guruş 20 para  

 

Sağir terazi 1/ 

3 guruş 12 

para 

Karkadim tek 

tüfenk 

1 / 40 guruş 20 

para 

sandık 

1/ 23 

Sağir mecre 

1/3 guruş 12 

para 

Pirpol saat 

1/102 

 
Bâ-sened ..... oğlu Hacı Ahmed  zimmetinde dükkân esmânından alacağı olub tahsîl 

olunan 4488 guruş 20 para  

 

Yekûnü’t-tereke 5457 guruş 20 para 

Minha’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzûrât-ı sâiresine sarf olunmak 

üzere vasiyyeti olduğu bâ-şehâdet Yahya oğlu Emin bin Mehmed ve Yorgancı oğlu 

Ali bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye vasî-i 

muhtârı zevce-i mezbûreye îfâ olunan 600 guruş 

Müteveffâ-yı mezbûrun  kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Emîre bint-i 

Hüseyin yetimi Kâmile’nin nükûdundan eytâm sanduğına deyni olduğu bâ-şehâdet 

Fenerci oğlu Hacı Hüseyin ....... oğlu Hacı Ahmed Efendi ibn-i el-Hâc Ali 

şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf sanduğ-ı mezkûra îfâ olunan 1901 

guruş 10 para 

Zevce-i mezbûre  Emîre Âişe Hâtûn’a mihr-i müeccel deyni olduğu bâ şehadet ....... 

oğlu Emin Efendi ibn-i Ali ve Fenerci oğlu Hacı Hüseyin bin Osmân şehâdetleriyle 

ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf sanduğ-ı mezbûreye te’diye ve îfâ olunan 150 

guruş 

Üç yüz dokuz senesi emlâk vergüsüne deyni olub bâ-koçan mâl sanduğına teslîm 

olunan 135 guruş 20 para 

Dellaliye eşyâ-i mübî‘a19 guruş 20 para 

Pul behası rayic akçe4 guruş 10 para 

Kaydiyye-i defter8 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât           2818 guruş 20 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât      2639 guruş 

                                      0066 guruş     resmi kısmet-i âdî minha 

                                      2573 guruş sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız iki 

bin beş yüz yetmiş üç guruşdur 
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Tablo 63 : 326  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Emire Âişe 

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Tevfik 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Tûtî 

Guruş 321 900 450 

Para 25 22 11 

 
Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Hadice 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Kâmîle 
 

Guruş 450 450  

Para 11 11  

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibâr-ı mezbûreden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukâseten ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eyledikleri misillü sağir-i merkûm 

Tevfîk’in hissesine mahsûben bâ-ma‘rifet-i şer‘ vasî-i mezbûrenin terekeden iştirâ 

eylediği bir takım yatak esmânı olan yetmiş beş guruş hisse-i musîbesinden bi’t-

tenzîl bâkî sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla sekiz yüz yirmi beş guruş 

yirmi ki para dahî cüz’î olmakla li-ecli’l-irbâh ve’t-tenmihe vasî-i mezbûre Emîre 

Âişe Hâtûn yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî 

Efendi’nin inhâsı vasî-i mezbûre Emîre Âişe’nin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhîr olundu  

Numro 327 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’nin Hacıfakih Mahallesi ehâlîsinden olub 

bundan akdem Hicâz ...... ..... vefât eden Yeşil oğlu el-Hâc Mustafa Efendi ibn-i el-

Hâc Mehmed bin Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatîce Hanım 

ibnetü el- Hâc Osman Efendi ile babası merkum Hacı Mehmed vâlidesi diğer Hadîce 

bint-i Mustafa ve sülbî sağîr oğulları Mehmed ve Şükrî ve sülbiye sağîre kızı 

Fâtıma’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i 

umûrlarına kable şer‘den mensûb vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Hadîce 

Hanım’ın verese-i kibâr-ı sâire ile ma‘an vuku‘ bulan taleb ve iltimâsları ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı 
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hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı 

mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşera 

min şehri Ramazânü’l-Mübârek li-sene aşera ve selâse miete ve elf 

Tablo 64:  327 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Abani üslük 1 
78 guruş 30 

para 
Bağdad üslük 1 23  

Diğer abani üslük 

fiyatı 33 guruş 30 

para 

5 
168 guruş 

30 para 
Diğer üslük 1 

23 guruş 30 

para 

Diğer abani üslük 

fiyatı 18  
2 36 guruş Diğer üslük 10 23 guruş  

Diğer ....üslük 

fiyatı 7 guruş 35 

para 

20 
31 guruş 20 

para 
Diğer üslük 1 23 guruş  

İbre  6 
118 guruş 

beş para 
Diğer üslük 1 23 guruş  

Hamra sandık 1 45 
Teşbih ....fiyatı 4 

guruş 30 para 
5 

23 guruş 30 

para 

Bağdad üslük 1 
47 guruş 30 

para 

Diğer teşbih 

....fiyatı 4 guruş 

30 para 

5 
23 guruş 20 

para 

Abani sarık fiyatı 

43 guruş 35 para 
2 

87 guruş 30 

para 
Tarçın yağı şişe 1 24 

Diğer bağdad üslük  1 
47 guruş 30 

para 
Sandal yağı şişe 1 24 

Abani sarık fiyatı 

43 guruş 35 para 
2 

112 guruş 

30 para 
Kokular yağı şişe 1 30 

Abani üslük fiyatı 

33 guruş 30 para 
3 

101 guruş 

10 para 
Orşahyağı şişe 1 23 

Sağir abani sarık 

fiyatı 22 guruş 20 
2 45 guruş karanfil yağı şişe 1 

23guruş 20 

para 
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para 

Hicaz’dan iade 

olunan nakdî 

mevcudu 

 2296 guruş 
Diğer Orşah yağı 

şişe 
1 31 

................minderi 

Yasdık 

2 

 

 

12 

60 .......kutu 1 
67 guruş 20 

para 

Yün memlu minder 

Yasdık 

Yorgan 

3 

 

2 

2 

 

 

 

100 

Deve kuşu yağı 

şişe 
2 41 

Sağir sini  1 25 Gülyağı şişe  1 62 

Vasat kapaklı 

tencere 

Sağir tencere 

2 

 

2 

 

80 
Laleli koku .... 2 

10 guruş 20 

para 

Kapaklı sahan 

Çorba tası 

5 

1 

 

45 
Bağdad üslük 1 

22 guruş 20 

para 

Leğen ma’a ibrik 1 60 Sağir üslük 3 11 

Tepsi 

Billur 

1 

6 
40 Diğer Sağir üslük 2 

7 guruş 20 

para 

Kahve takımı 1 15 Diğer Sağir üslük 3 
9 guruş 24 

para 

Yazgı keçesi 1 30 Diğer Sağir üslük 3 
9 guruş 36 

para 

Müsta‘mel çuha 

elbise takım 
1 150 Bağdad  üslük 2 40 

Dizlik 3 30 Sağir üslük 3 9 
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............ 3 

Çınari eşlik 1 30 Diğer sair üslük 3 11 

İplik akçe eşlik 3 15 
Diğer Bağdad 

üslük 
1 21 

müsta‘mel acam 

şalı 
1 

22 guruş 20 

para 
Diğer  üslük 2 

21 guruş 20 

para 

Köhne abani sarık 1 20 Bağdad üslük 1 
25 guruş 20 

para 

müsta‘mel seccade 

heybe 

1 

 

1 

 

30 

Diğer bağdad 

üslük 
1 

24 guruş 20 

para 

müs‘tamel ince 

entari 
2 15 

Diğer bağdad 

üslüğü 
1 23 

Hurdavat menzil  15 
Diğer bağdad 

üslüğü 
1 

22 guruş 20 

para 

Abani sarık 1 
25 guruş 20 

para 
Evsad üslük 2 21 

Diğer abani sarık 1 25 
Diğer bağdad 

üslüğü 
1 20 

Diğer abani sarık 1 25 
Diğer bağdad 

üslüğü 
1 23 

Diğer abani sarık 1 68 Diğer evsad üslük 1 
21 guruş 20 

para 

Diğer abani sarık 1 
67 guruş 30 

para 
Diğer üslük 2 19 

Diğer abani sarık 1 68 Diğer üslük 1 12 

Diğer abani sarık 1 61 Diğer üslük 2 20 

Siyah tesbih deste 1 
4 guruş 30 

para 
Diğer üslük 2 22 

Diğer iğneli sarık 

fiyatı 64 guruş 
4 256  Diğer üslük 2 22 
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Diğer abani sarık 1 
55 guruş 60 

para 

Diğer bağdad 

üslüğü 
1 23 

Diğer abani sarık 1 
26 guruş 20 

para 
Diğer sağir üslük 3 

10 guruş 20 

para 

Diğer abani sarık 1 
26 guruş 20 

para 

Diğer kırmızı 

üslük 
1 

9 guruş 12 

para 

Diğer abani sarık 1 27   
Diğer kırmızı 

üslük 
1 

7 guruş 43 

para 

Diğer abani sarık 1 
26 guruş 20 

para 

Diğer kırmızı 

üslük 
1 

3 guruş 32 

para 

Diğer abani sarık 1 27 

Kayalık Mahallesinden kahveci eski 

Ahmed’den 22 buçuk 
....kırmızı üslük 

fiyatı 12 guruş 20 

para 

3 
32 guruş 20 

para 

 

Ve kethüdâ içün Kocabıyık oğlu Hacı Ahmed’den on üç ve Gümüşçaylı Mustafa’dan 

altı ve Karcılı Sulu oğlu Ali’den yetmiş beş ve ve Fırıncı Mustafa ve ...... oğlundan 

on bir ve kiracı Ali’den otuz dört guruş  otuz para ve Rûm milletinden Haci Seredin 

oğlundan altmış beş guruş on para ve Gonca Ali’den ..... oğlu Emin’den dört yüz 

altmış beş buçuk guruş ki cem‘an altı yüz doksan üç buçuk guruş müteveffâ-yı 

mezbûrun  zimemâtından olub li-ebeveyn er karındaşı Hacı Ahmed tahsîl ederek ahz 

u kabz eylediği693 guruş 30 para  

Babası Yeşil Oğlu Hacı Mehmed zimmetinde alacağı olub bâ-kabul verese-i idhâl 

olunan 444 guruş 20 para 

Şerîki muhâcir Mehmed Ali zimmetinde alacağı olub bâ-kabul verese-i idhâl olunan 

69 guruş 20 para 

Li-ebeveyn er karındaşı Hacı Ahmed zimmetinde bâ-sened alacağı olub tahsîl olunan 

7870 guruş 20 para  

Goncalı karyesinden ..... oğlu Emin zimmetinde olub alacağı olan tahsîl olunan 1109 

guruş 
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Çalıbaşı mahallesinden Sarı Ahmed oğlu Mustafa Ali zimmetinde alacağı olup tahsil 

olunan 300 guruş 

Yekûnü’t-tereke 16917 guruş 37 para 

Minha’l-ihrâcât 

Zevce-i mezbûre Hadîce Hatûn’un mihr-i müeccel alacak hakkı olduğu bâ-şehâdet 

Burgurcuzâde Hâfız İsmâil Efendi ibn-i Mehmed ve Ya‘kûb oğlu Mustafa ibn-i 

Ya‘kûb nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 

mezbûreye îfâ ve teslim olunan 2000 guruş 

Dellaliye82 guruş 20 para 

Pul behası rayic akçe12 guruş 24 para 

Kaydiyye24 guruş 33 para 

yekûnü’l-ihrâcât 2119 guruş 37 para 

bâkî minel’l-ihrâcât 14798 guruş 

                                    00370 guruş     resmi kısmet-i âdî minha 

14798 guruş sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız on dört bin yedi yüz 

doksan sekiz guruşdur 

Tablo 65 : 327 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Hadîce 

Hisse-iebün merkûm el-

Hâc Mehmed 

Hisse-iümm-i mezbûre 

Hadîce 

Guruş 1803 2404 2404  

Para 20 26 26 

 
Hisse-iibn-i sağîr 

merkûm Mehmed 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Şükrî 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Fâtıma  

Guruş 3126 3126 1563 

Para 2 2 1 

 



 

127 

 

Kesr-i bâkî para 3 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibâr-ı merkûmeden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûreden isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâlîğî nakden 

ve mukâseten ahzu kabzı istifâyı hak eyledikleri misillü sağîrûn-ı 

mezbûrûnunhisselerine mahsûben vasîleri zevce-i mezbûre Hadîce Hanım’ın 

ma‘rifeti şer‘le terekeden iştirâ eylediği bir kat yatak esmânı olan yüz guruş hisse-i 

musîbelerinden bi’t-tenzîl bâkî sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla yedi 

bin yedi yüz on beş guruş beş para dâhî usûl u nizâmına tevfîkan irbâh ve istirbâh 

edilmek üzere eytam müdîrî Dalamanlızâde Hâfız Mehmed Efendi yeddine teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkatibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i 

mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu. 

Numro328 

Medîne-i Denizli’nin Gürcan Mahallesinden müteveffî Çallı Ali oğlu Halîl’in 

kassam defteri derûnunda muharrer bint-i sağîre-yi mezbûre Güzide vefât edüb 

verâset-i vâlidesi mezbûre Havva bint-i Halîl ile li-ebeveyn sağîr er karındaşı 

merkûm Mehmed ve li-ebeveyn sağîre kız karındaşı mezbûre Zübeyde’ye münhasıra 

olduğu bi’l-ihbâr le-de’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağîrân-ı 

mezbûrânın bâ- hüccet-i şer‘iyye vasîleri vâlideleri mezbûre Havva’nın bi’l-asâle ve 

bi’l-vesâyetaleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzatü’ş-şer‘iyye tevziye ve taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûredir ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’s-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehri 

Muharremi’l-Harâm li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ber vech-i bâlâ hissesi 

590,05 

200,30 

389,15 

009,30 resm-i kısmet-i âdî 
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379,25 sahha’l-bâkî li’t-taksîm-i beyne’l-verese yalnız üç yüz yetmiş dokuz 

guruş yirmi beş paradır 

Techîz ve tekfîn 100 guruş 

Kaydiye 30 para 

Hastalığı esnâsında alınan eczâ bahâsı vesâireden olup vasî tarafından harc u sarf 

olunan 100 guruş 

Hisse-i ümm-i mezbûre Havva 63,10 

Hisse-i ahh-ı lehümâ merkûm Mehmed 210,36 

Hisse-i uht-i lehumâ mezbûre Zübeyde 105,18 

Kesr-i bâkî 1 para 

Verese-i mezbûrundan Ümmü mezbûre Havva Hâtûn tereke-i müteveffiye-i mezbûre 

esmânından hissesine isabet edüb ismi zîrinde gösterilen mebâliği nakden ahz u kabz 

ederek istîfâ-yı hak eylediği misillü sağîrûn-ı mezbûranın hisseleri olan kezâ sîm 

mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla üç yüz on altı guruş on dört para ile 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûz bâlâda muharrer hisseleri bin altı yüz 

doksan guruş on beş para ki cem‘an iki bin altı guruş yirmi dokuz parayı li-ecli’l-

istirbâh eytam sanduğında mahfûz işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu yine 

derûn-ı defterde muharrer müteveffyı mezbûr Çallı Ali oğlu Halîl’in hâl-i hayatında 

....? tarıkiyle şerîki bulunan Callu zâde Hacı Mustafa Efendi’nin bir kıt‘a deftere 

mahfûz ma‘lumü’l-esâmi kesanlardan alacak hisseleri olub ahzu kabz olunan semen 

sekiz bin yedi yüz  altmış guruş li’t-taksîm beyne’ş-şerikeyn yalnız sekiz bin yedi 

yüz altmış guruştur.  

Mârru’z-zikr Gürcan mahallesinden Cellozâde Hacı Mustafa Efendi müteveffâ-yı 

mezbûr Halil ile zimemât-ı müşterek olup bâ sened cihet-i asl-ı mâl sermayeden bâkî 

alacağı olup bâ i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun bih olan   

Asıl mâl-ı sermâyeden bâkî 23555,20 

Müşterek zimemâtdan isâbet eden 7723,10 guruş 
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Müteveffâ-yı mezbûr Halil’in mûmâ ileyh Hacı Mustafa Efendi ile müşterek olan 

zimemâtdan 

Asıl mâl-ı sermâyeden bâkî 3162,13 

Müşterek zimemâtdan isâbet eden 1036,39 

Yekûn zimemâtdan isâbet eden bâkî  

1036,39 

0025,30 resm-i kısmet-i minhâ 

1011,00 

0003,30 Pul bahâ râyic-i akçe minhâ 

1007,10 

0001,20 Kaydiye minhâ 

1005,30 sahha’l-bâkî li’t-taksîm-i beyne’l-verese yalnız bin beş guruş otuz 

paradır 

Hisse-i zevce-i mezbûre Havva 125,28 

020,38 sadriye kızı Güzide’den 

146,26 

Hisse-i ibn-i kebîr-i merkûm Ali 251,16 

Hisse-i ibn-i sagîr-i merkûm Mehmed251,16 

069,32 uht-i lehumâ mezbûreden 

321,08 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Fatıma 125,28 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Zübeyde125,28 

034,36uht-i lehümâ mezbûreden 
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160,24 

Kesr-i bâkî 6 

Ber-vech-i bâlâ verese-i mezbûrundan zevce-i mezbûre Havva ve ibn-i 

merkûm Ali ve bint-i mezbûra Fatîmâ’dan her biri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

esmanından hisselerine isâbet edüb esâmileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ahz 

u kabz ederek istîfâ-yı hak eyledükleri misillü sağîrûn-ı mezbûrânın hisseleri olan 

sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla dört yüz seksen bir otuz iki para ve 

derûn-ı defterde muharrer iki bin altı ...? yirmi para ki cem‘an iki bin dört yüz seksen 

sekiz guruş yirmi para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek 

üzere eytam müdîrî Hafız Dalamanlı zâde Mehmed Efendi yeddine teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkatibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûmâ 

ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu. 

Ber-vech-i bâlâ sağir-i merkûm Mehmed’in ihtiyâc-ı mezbûreye ...... vasî-i 

mezbûre Havva ma‘rifetiyle .... ... sağîr merkûm Mehmed’in yalnız cem‘an hissesi 

olan bin altı yüz elli dokuz guruştan iki yüz guruş bi’t-tenzîl bâkî kezâ sîm mecîdiyye 

yirmi iki buçuk hesâbıyla bin dört yüz elli dokuz guruş ile sağire-i mezbûre 

Zübeyde’nin kezâ cem‘an hissesi olan sekiz yüz yirmi dokuz guruş yirmi parayı dahî 

li-ecli’i-l istirbâh mukaddemâ eytâm müdîri Hafız Dalamanlı zâde Mehmed 

Efendi’ye teslîm olunduğuişbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu. 

Numro 331 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbî Balkaya Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât eden Velî kethûdâoğlu Hasan bin Mehmed bin Velî’nin zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Cemile bint-i Velî ile vâlidesi Havva bint-i Süyleyman ve Sülbi 

sağîr oğlu Süleyman ve sülbiye sağîre kızı Emîne’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr le-

de’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağîran-ı mezbûrânın tesviye-i 

umurlarına gable şer‘den mensûb ve vasîleri min gabli’l-ümm ceddeleri Hüsnî? bint-i 

Ali nâm hâtûnun verese-i kibâr-ı sâire ile ma‘an vukû bulan taleb ve iltimasları 

ma‘rifeti şer‘le tahrîrle bi’l-müzâyede semen misilleriyle bey‘u furûht olunarak 

esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ve taksîm olunan tereke-
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i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fî ğurre-

i Ramazâni’l-Mübârek li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo  66 : 331 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 Süt ....... 2/15 
...... 1 

Çanak 3 / 30  

Köhne deve 

yünlü kilim 1/ 

45  

Müstamel keçe 

1/ 25  

Müstamel çift 

fiyatı 25 guruş 

4/100 

2 

Çadır ma‘a 

sitil  1 

 

Tulum 2 /30  
..... deve re’s 

1/  1125  

Boz yün deve 

re’s 1/ 810  

Koyun fiyatı 

20/ 1200 

3 

Siyah dişi 

merkep ma‘a 

sıpa re’s 2 

/270  

Hurdavat menzil 

50  
   

 

Techiz ve tekfîn108 guruş  

Dellaliye76 guruş 10 para  

Pul behası rayiç akçe 2 guruş 30 para  

Kaydiye-i defter5 guruş 2 para 

Yekûnü’t-tereke 3810 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât 0192 guruş 20 para 

 3617 guruş 20 para 

 0090 guruş 20 para    resm-i kısmet-i adi 

  3527 guruş                 sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız üç 

bin beş yüz yirmi yedi guruşdur 
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Tablo 67 : 331 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Cemile 

Hisse-i mezbûre 

Havva 

Hisse-i ibn-i 

merkûm Süleyman 

Hisse-i sağire-i 

mezbûre Emine 

Guruş 440 587 1665 832 

Para 35 33 20 30 

 

Kesr-i bâki 2 para 

Ber-beyân-bâlâ verese-i merkûmeden zevce-i mezbûre Cemîle ile ümmü 

mezbûre Havva esmân-ı tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb her bir zîr 

esâmilerinde gösterilen mebâliği nakden ve mukâseten ahz u  kabz ve istifâ-yı hak 

eyledikleri misillü sağîrân-ı mezbûrân-ı hisse-i musîbeleri sîm mecîdiyye yirmi iki 

buçuk guruş hesabıyla cem‘an iki bin dört yüz doksan sekiz guruş on para dahî usûl 

ve nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Hafız 

Dalamanlızâde Mehmed Efendi yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkatibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûmaileyhin sicill-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu. 

Numro 332  

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbî Balkaya Karyesinde sakin iken 

bundan akdem vefât eden kadı Süleymân bin Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi  Meryem bint-i Mahmûd ile Sülbî sağîr oğulları Abdulkerîm ve 

Ali’ye munhasıra olduğu bi’l-ihbâr le-de’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân oldukdan 

sonra sağîran-ı merkûmânın tesviye-i umurlarına gable şer‘den mensûb vasîleri 

vâlideleri zevce-i mezbûre Meryem’in taleb ve ma‘rifeti şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede semen misileriyle bey‘u furûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese 

bi’l-farîzatü’ş-şer‘îyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi ğurre-i Şa‘ban’i-l Mu‘azzam 

li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

 

 

 



 

133 

 

 

Tablo  68 : 332 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Tencere 1 

Çanak 1 /20  

 Su tası 1 

Çuval çift 1 /50   

 Köhne deve 

yünlü kilim 

1/45  

Su tası fiyatı 

10 guruş 4 / 40  

Deve çuvalı 

çift 3/40  

2 
Çadır ma‘a 

sitil  1/ 100  

Taylık deve re’s 

1 / 1600  

Koca .... deve 

1/1125  

Diğer kara ..... 

deve 1 /1350  

Diğer .... deve 

re’s 1/ 1162 

guruş 20 para 

3 

Kıyyelik deve 

ma‘a ... re’s 

1/810  

Diğer kıyyelik 

deve re’s 1/800  

Boz .... deve 

re’s 1  / 550  

Siyah dişi 

merkep re’s 1 / 

270  

Keçi fiyatı  35 

guruş 8/280  

4 
Hurdavat 

menzil  50  
    

 

Techiz ve tekfîn 200 guruş  

Dellaliye eşya-ı mübia  158 guruş  

Pul behası rayiç akçe  5 guruş 20 para 

Kaydiye-i defter  12 guruş 

Yekûnü’t-tereke   7892 guruş 20 para  

Yekûnü’l-ihrâcât  0375 guruş 20 para 

 7517 guruş  

 0193 guruş resm-i kısmet-i adi 

  7324 guruş sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız yedi bin 

üç yüz yirmi dört guruşdur 
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Tablo 69 : 332  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Meryem 

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Abdulkerim  

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Ali 

Guruş 915 3204 3204 

Para 20 10 10 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden zevce-i mezbûre hatûn esmân-ı 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûreden isâbet edüb ismi zîrinde gösterilen meblâğı nakden 

ve mukaseten??? ahz u kabz ve istifâyı hak eylediği misillü sağîran-ı merkûmanın 

hisse-i ırsiyeleri.. ? sîm mecîyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem‘an altı bin dört 

yüz sekiz guruş yirmi para dahî usûl ve nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek 

üzere eytam müdîrî Hafız Dalamanlızâde Mehmed Efendi yeddine teslîm 

 

Olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkatibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve 

müdîri mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu 

Numro 336 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye tâbî Karahayıt Aziziye Karyesinde 

sâkin iken bundan akdem vefât eden  Nezir han… Bin Hacı Mehmed bin Abdullah’ın 

veraset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi .... bint-i İbrâhîm ile kendünden mukaddem 

vefât eden zevcesi müteveffiyeden mütevellidler sülbî sağîr oğulları Yusuf ve 

Yunus’u ve sülbîye sağîre kızları Hanîfe ve Hikmet ve zevce-i mezbûreden 

mütevellide diğer sülbîye sağîre kızı Âsiye’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr le-

de’şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrûnun vakti rüşd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umûrlarına kable şer‘den mensûb vasîleri li-ebeveyn 

‘ammilerinin oğlu İbrâhîm bin Hasan ve sağîre-i mezbûre Asiye’nin vasîsi ...? 

Abdulmenaf bin Hacı ...’nın bi’l-vesâye-i zevce-i mezbûrenin bi’l-asâle vukû‘ bulan 

taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle 
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âhire bey‘ u fürûht olunarakesmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u 

beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’t tâsi‘ aşera min şehri Rabi‘u’l-âhîr li sene ihdâ aşera 

ve selâse mie ve elf 

Tablo  70 :  336 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 
Kısrak re’s 1 

Dana 1 / 1035  

Tava  1/24  

Öküz çift 1 / 

753 guruş 30 

para  

Araba tekeri 1/  

61 guruş 20 para 

Saban ma’a 

demir  1/ 38  

 
Kayış  1/ 22 

guruş 20 para  

Dişi merkeb  1/ 

270  
Kılınç  1/18  

Yarım araba 1/ 

157 guruş 20 

para  

İbrik  1/ 8  

 

Kebîr ambar  1/ 

896 guruş 10 

para  

Pulluk  1/ 150  Sini  1/ 30  
Büyük leğen  1/ 

90  

Eğer takımı  1/ 

236 guruş 10 

para 

 

Bakraç 1 

Tava  1 /  20 

guruş 

Tabak kase 3/ 5 

guruş 20 para  

Kama  1/ 7 

guruş 20 para  

Altı batlık  

1/31  
Çuval  1/6  

 
Diğer çuval  

1/9  

Diğer çuval çift  

1/ 18  

Çay takım  1/ 

8  

Arı kovanı  

4/64  
Semaver 1/ 16  

 Saat 1/ 200  Diğer saat 1/ 70  

........  ........ 1/ 

517 guruş 20 

para  

İnek re’s 2/ 

630  
 

 

 

Üç yüz dokuz senesi hınta ve şair hasılatından olup ahz u kabz olunan semen üç bin altı 

yüz guruş 

 
Malumul mikdar eşya-i ........... olup ahz u kabz olunan semen beş yüz kırk dokuz guruş 

yirmi para  

 

 

Yekûnü’t-tereke9252 guruş   

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 148  guruş 
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Kuyumcu Ahmed Efendi’ye cihet-i karzdan deyni olduğu bâ-şehâdet Şeyh Mahmûd 

Efendi ibnü’l Hâc Abdulhâlim ve müfti oğlu Süleyman bin Hasan Ali ile ba‘de’l-

isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 488 guruş  

Kara İsmâîl oğlu Ali bin kezâ cihet-i karzdan deyni olduğu bâ-şehâdet  Hacı Hafız 

Mehmed Efendi ibni Hasan ve Hacı Cemal oğlu Osman nâm kimesneler ile ba‘de’l-

isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf iki yüz otuz guruş on para  

Karatay Ahmed bin Abdulvehhâb’a kezâ cihet-i karzdan deyni olduğu bâ-şehâdet 

merkûman Hacı Hacı Mehmed Efendi bin Osman ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-

tahlîf iki yüz kırk dört?? guruş  

Abdülkerim bin oğlu Hacı Mustafa Bekir  mısır darı esmânından deyni olduğubâ-

şehâdet merkûman ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf yüz seksen yedi guruş 

Temurcu/ DemirciHacı kadı oğlu Hacı Emîn’e otuz altı ve Hacı Abdulfettah oğlu 

Ali’ye yirmi dört ...?? oğlu Salih’e otuz guruş ve Dâvud oğlu Abdullah’a otuz üç 

guruş ve Arslan’a otuz beş guruş ki cem‘an yüz elli sekiz guruş duyûnât-ı 

müteferrikası olduğu bâ-şehâdet merkûmat ile ba‘de’l-isbât ve’t-teskiye ve’t-tahlîf 

yüz elli sekiz guruş 

Alaşehirli ....? öküz esmânından bâki deyni olduğu bâ-şehâdet merkûmân ile ba‘de’l-

isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf iki yüz guruş  

Üç yüz dokuz senesi hâsılât-ı mezkûr hınta ve şa‘îrin? Vakti ...? ...? akçelere 

mesâfiratı müteferrikası olub icrâcı lâzım gelen ...? altı yüz altı guruş on para  

Müteveffâ-yı mezbûr üç yüz sekiz senesi rûmisi tarihinde karye-i mezbûre  muhtarı  

Olub ...? mal sanduğuna deyni olduğunu tedeyyün etmekle sandığu mezkûra  

îfâ olunan 200 guruş 

                 040 guruş    meblağ-ı mezkûr sanih akçe olmakla akçe kırkı zam 240 

kuruş  

 

Dellaliye 185 guruş  
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Kaydiye 13 guruş 20 para  

Pul behası rayiç akçe  6 guruş 30 para 

Yekûnü’l-ihrâcât          2812 guruş 10 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât  6439 guruş 30 para0161 guruş               

resm-i kısmet-i adi 

  6278 guruş 30 parasahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız altı 

bin iki yüz yetmiş sekiz guruş otuz paradır 

Tablo 71 : 336 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i 

mezbûre Hasbiye 

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Yusuf 

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Yunus 

Guruş 784 1569 1569 

Para 33 26 26 

 Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre Hanife 

Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre Hikmet 

Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre Asiye 

Guruş 784 784 784 

Para 33 33 33 

 

Ber-vech-i bâlâ verese-i mezbûrundan zevce-i mezbûre hasibî ki? Tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr esmânından hissesine isâbet edüb esâmisi zîrinde gösterilen 

meblâğı nakden ve mukâseten ahz u kabz ederek istifâyı hak eylediği misillü 

sağîrûn-ı mezbûrûnun hisseleri olan sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla 

cem‘an beş bin dört yüz doksan üç guruş otuz  bir para dahî usûl-ı nizâmına tevfîkan 

âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytam müdîrî Dalamanlızâde Hafız Mehmed 

Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkatibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin 

inhâsı ve müdîri mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu 

mahalle şerh verilerek temhîr olundu 

Muahharen zuhûr eden an ciheti’l-...? Hacı ...? oğlu Abdulmenaf’a ??? deyni 

olduğu bâ-şehâdet  Karahayıt karyesinden Hasan oğlu İbrahîm bin el-merkûm Hasan 

ve Dâvudoğlu İzzet bin el-merkûm Dâvud nâm kimesneler ile ba‘de’l-isbât ve’t-

tezkiye ve’t-tahlîf 240 guruş 10 para  

Bâkî mine’l-ihrâcât  
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 6038 guruş 20 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız altı bin otuz 

sekiz guruş yirmi paradır 

Tablo 72 :  336 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre 

Hasbiye 

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Yusuf  

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Yunus 

Guruş 754 1509 1509 

Para 

 

32 24 24 

 Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre Hanife 

Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre Hikmet 

Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre Asiye 

Guruş 754 754 754 

Para 32 32 32 

 

Ba‘de’t-taksîm bint-i sağîre-yi mezbûre hikmet dahî vefât edüb verâset-i li-

ebeveyn er karındaşları sağîrânı merkûmân Yusuf ve Yunus’u ve li-ebeveyn sağîre 

kız karındaşı mezbûre Hanîfe’ye munhasıra olduğu zahîr ve nûmâyân olduktan sonra 

sağîre-i müteveffiye-i mezbûre hikmetin zîr esâmisinde gösterilen meblâğı beyne’l-

verese bi’l-farizâti’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin 

hisse-i ersiyesidir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur fi yemi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

şehri Cemâdiye’l-âhîr  ? li-sene ihdâ aşerâ ve selâse mie ve elf 

Sağîre-i mezbûrenin hisse-i ersiyesi  

Resm-i kısmet-i âdî  18 guruş 30 para  

Pul behâ 12 para    

754 guruş 32 para 

019 guruş 02 para    

735 guruş 30 para    sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yedi yüz otuz beş guruş 

otuz paradır 
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Tablo 73 : 336 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i ehun lehuma 

sağir merkûm Yusuf 

Hisse-i ehun lehuma 

sağir merkûm Yunus 

Hisse-i uhdün lehuma 

sağire-i mezbûre Hanife 

Guruş 294 294 148 

Para 12 12 6 

 

Ber-vech-i bâlâ sağirûnu mezbûrûnun hisse-i ırsiyeleri olan kezâlik sîm 

mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem‘an yedi yüz otuz beş guruş otuz 

parayı dahî usûlu ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere 

Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkatibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûmâ ileyhin sicilli 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu                                                                                                                                  

Numro 337 

Makarr-ı Livâ olan Medine-i Denizli’ye tâbi‘ Düşmebaş Karyesinde sâkin 

iken tarihden üç sene mukaddem vefât eden Hacı Nasûh oğlu Osman bin Nasûh bin 

Abdullah’ın verâseti sülbî kebîr oğulları Abdülkerim ve Ali ve sülbîye kebîre kızı 

Emîne’ye ba‘de’l-ihbar kable’l-kısme …? merkûm Abdulkerim dahî vefât edüb 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fâtıma bint-i el-Hâc Mustafa ile sülbîye sağîre 

kızı Âişe ve Havvâ ve li-ebeveyn er karındaşı merkum Ali ve li-ebeveyn kız 

karındaşı mezbûre Emîne’ye munhasıra ve tashîhi mesele mirasları …? vech ile yüz 

seksen sehmden olub sehmi mezkûrdan dokuz sehmi zevce-i mezbûre … ya? Ve 

yirmi dört sehmden kırk sekiz sehmi bintânı sağiratnı mezbûretan Aişe ve Havva’ya 

ve seksen iki sehmi ehun merkûm Ali’ye ve kırk bir sehmi uht-i mezbûre Emine’ye 

isâbet eylediği lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağirâtânı 

mezbûretântesviye-i umûrlarına kable şer‘den mensub ‘ammileri merkûm Ali ile 

verese-i sâirenin vuku‘ bulan taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede semen misilleriyle bey‘ olunarak esmân-ı hasılası beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre ve 

defteridir ki ber-vechi âtî zikru beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-aşera min şehri 

Şa‘bâni’l-Mu‘azzam lisene ihdâ aşera ve selase mie ve elf 
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Tablo 74 : 337  Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 

Tolu maye 

deve re’s 1/ 

1193,30  

Diğer tolu koca 

maye deve re’s 

1 / 1080  

..... düge re’s 

1/ 270  

..... inek re’s 1/ 

270  

Siyah inek re’s 

1/ 360  

2 
İki yaşında 

Düge re’s  

Diğer kofir inek 

ma‘a düge re’s 

1/433  

Siyah dişi 

merkep ma‘a 

sıpa 1/247 , 40  

Hurda keçe 1, 

Köhne yorgan 

1, Yasdık 1/  

40  

Hurda kepenek 

1/15  

3 

Çadır 1, Sitil 

4, Urgan 1 

/250   

Şair dolu fiyatı 5 

, 25 kıyye   / 143 

,30  

Mısır darı dolu 

kıyye 4 fiyatı 5 

/ 20   

Müstamel 

çuval çift 2 / 

90  

Kahve takım 

1/12  

4 
Sağir köhne 

....... 1/30  

Nühas süt leğeni 

1, Çanak 1 

,Eldiğani 1 , Su 

bakracı 1 /  36  

 

Hurdavat 

menzil  30  
  

 

Techiz ve tekfîn 100 guruş  

Dellaliye eşya-ı mübia  97 guruş 20 para  

Pul behası   4 guruş 10 para  

Kaydiye 7 guruş 10 para 

yekûnü’t-tereke  4868 guruş  20 para 

yekûnü’l-ihrâcât 0208 guruş 30 para 

                            4659 guruş 30 para 

                            0116 guruş 30 para    resm-i kısmet 

                            4543 guruş  sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese dört bin beş yüz 

kırk üç guruşdur 
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Tablo 75 :  337 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 

Hisse-i 

zevce-i 

mezbûre 

Fatıma 

Hisse-i bint-i 

sağire 

mezbûre Aişe 

Hisse-i bint-i 

sağire 

mezbûre 

Havva 

Hisse-i ehun 

lehüma 

merkûm Ali 

Hisse-i uhtün 

lehüma 

mezbûre 

Emine 

guruş 227 607 607 2607 1077 

para 6 16 16 14 27 

 

Ber-beyânı bâlâ verese-i kibârı mezbûreden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffa-yı mezbûrdan isâbet edüb esamileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukaseten  ahzu kabz ve istifâyı hak eyledikleri ve misillü sağîretânı mezbûratân 

Âişe ve Havva’nın hisse-i musîbeleri sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla 

cem‘an bin iki yüz on dört guruş otuz iki para dahî usûlû nizâmına tevfîkan irbah ve 

istirbah eylemek üzere eytam müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi yeddine 

teslim olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve 

müdîr-i muma-ileyhin sicilli mahkemede mukarrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu.  

Numro 338 

Makarr-ı Livâ olan Medine-i Denizli’ye tabi Kocabaş Karyesinde sâkin iken 

tarihden bir buçuk sene mukaddem vefat eden …? oğlu Mehmed bin Ahmed bin 

Mehmed’in verâset-i  zevce-i menkûha-i metrûkesi Âişe bint-i Mehmed ile Sülbiye 

Sağire kızı ve li-ebeveyn er karındaşları Osman ve İsmâîl ve Mehmed’e munhasıra 

olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şerü’l enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sağire-i 

mezbûre Fatıma’nın tesviye-i umurlarına kable şer‘den mensub vasîsi validesi zevce-

i mezbûre Âişe’nin verese-i kibârı sâire ile ma‘an vukû bulan taleb ve iltimasları ve 

ma‘rifeti şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle bey‘ olunarak esmân-ı 

hâsılası beyne’l-verese bi’l-farizâti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr ve ehun lehumâ merkûm İsmâîl ile nısfiyyet üzere şirket 

mallarıdır ki ber-vechi âtî zikru beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-âşera min şehr-i 

Ramazani’l-mübarek li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 
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Tablo 76 : 338 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Vasat kazgan 

1/60 

Su bakırı 1 

Eldiğani 1 

Çanak 1 

Tabak 1/ 22,20 

Sağir sini 1 

Çanak 2 

Çorba tası 1 / 

37   

 Tencere 1 ,  

Eldiğani  1/20 

Sağir kapaklı 

tencere 1 

Süt tabğanı.. 

Su tası  1 / 

22,20  

2 Keçe  3/91  
Koca börk deve 

re’s  

Yük deve re’s 

1/900  

Taylak deve 

re’s 

1/ 1125  

Koca müyaba 

deve re’s 

1/ 950, 25  

3 

Kayalık dişi 

deve re’s 

1/ 1333,05  

Camûs çift 

1/ 1063,05 

Doru donlu 

bargir re’s 

1/ 455,25 

Erkek  sıpa  

merkep re’s 

1/225  

Diğer sıpa 

merkek re’s 

1/202,20 

4 

Müstamel 

çuval çift 

1/33 

Müstamel keçe 

1/76  

Şa’ir dolu 

fiyatı 5 guruş 

30 para  kıyye 

75/431, 10  

Mısır darı dolu 

fiyatı 5 guruş 

Kıyye 30/ 150 

......   çift 1/20  

5 Çuval 3/45 
Çuval örtüsü 

1/ 22, 20 

Lorvar 

1/50  

Kahve takımı 

1/ 46 

Gümüş tepelik 

1/ 37  

6 
Hırdavat 

menzil  40  
    

 

Yekûnü-t tereke 7918 guruş 30 para 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfînkader-i ma‘ruf  200 guruş 

Dellâliyye 12 guruş 

Pul behâ 5 guruş 20 para 

Kaydiyye 158 guruş 10 para 

Karye-i mezbûreden Kara Hacı oğlu Mustafa ve Mûsâ eytâmları Ahmed ve 

Mustafa’ya mütevveffâ-yı mezbûr ehun lehumâ İsmâîl’in beynleri olduğu bâ-şehâdet 
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Hacı Mahmud oğlu Molla Ahmed bin Hacı Mehmed ve Abdulhalim oğlu Musa bin 

Abdulhalim nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’t-tezkiye 2000 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât       2375 guruş 30 para 

bâkî minel’l-ihrâcât  5543 guruş 

Sahhü’l-bâkî beş bin dört yüz dört buçuk guruş müteveffâ-yı mezbûr Mehmed ehun 

lehüma merkûm İsmail ile nısviyet üzere babaları müteveffâ Ahmed’den mevrûs 

müşterek malları olduğu bâ şehâdet Karcıoğlu Ahmed bin Mehmed ve Kara Mehmed 

bin Süleyman nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’l-isbat ve’t-teskiye merkûma 

te’diye olunan 

       0138 guruş 20 para   resmi-i kısmet-i âdî minha 

 5404 guruş 20 para    

2702 guruş 10 para 

2702 guruş 10 para  li’t-taksî beyne’l-verese yalnız iki bin yedi yüz on paradır 

Tablo 77 :  338  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 

Hisse-i 

zevce-i 

mezbûre 

Aişe 

Hisse-i bint-i 

sağire 

mezbûre 

Fatıma  

Hisse-i ehun 

lehüma 

merkûm 

Osman 

Hisse-i ehun 

lehüma 

merkûm 

İsmail 

Hisse-i ehun 

lehüma 

merkûm 

Mahmud 

guruş 337 1351 337 337 337 

para 31 05 18 18 18 

 

Ber-beyânı bâlâ verese-i kibâr merkumeden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb esâmileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukaseten ahz-u kabz ve istifâyı hak eylediği misillü sağire-i mezbûre Fatîmâ’nın 

hisse-i musîbesi sim mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla bin üç yüz elli bir 

guruş beş para dahî usul-i nizâmına tevfîkan irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm 

müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehhmed Efendi yeddine teslim olunduğu mahkeme-i 

şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûmâileyhin sicilli 

mahkemede mukarrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu 
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Ba‘de’t-temhîr verese-i mezbûrûndan bint-i sağîre-i mezbûre Fâtîma dahî 

vefât edüb verâset-i vâlidesi zevce-i mezbûre Aişe bint-i Mehmed ile li-ebeveyn 

‘ammîleri merkûmûn  Osman İsmâîl ve Mahmûd’a münhasıra olduğu zâhir ve 

mutehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrunun taleb ve mâ‘rifetleri  ve mâ‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve beyne’l verese bil-farîzatü’l- şeriyye tevzi’ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffa-i mezbûredir ki ber-vechi âti zikr u beyân olunur fî 3 Zilka‘de sene 311 

Bâlâda muharrer babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs hissesi 

Resm-i kısmet-i âdî 33 guruş 30 para  

Kaydiyye 2 guruş 

Pul behâ râyic akçe  12 para 

 1351 guruş 05 para 

0036 guruş 02 para 

1315 guruş 03 para     sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız bin üç yüz on 

beş guruş üç paradır 

Tablo 78 : 338  NumaralıTerekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i ümm-i 

mezbûre Âişe 

Hisse-i ehun lehüma 

merkûm Osman 

Hisse-i ehun lehüma 

merkûm İsmail 

Hisse-i ehun lehüma 

merkûm Mahmud 

guruş 438 292 292 292 

para 14 09 09 09 

 

Verese-i mezbûrûndan her birerleri müteveffiye-i mezburenin hissesi 

esmânından hisselerine isâbet edüb esâmileri zîrinde gösterilen mebaliği nakden ahzu 

kabz ederek istifâyı hak ve huzuru şerde takrîr eyledikleri işbu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu 
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Numro 339 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Kocabaş Karyesinde sâkin iken 

târîhden dört sene mukaddem vefât eden Kara Hacıoğlu Hacı Mustafa bin Mehmed 

bin Abdullah’ın verâseti sülbî kebîr oğulları Mûsa ve Mustafa’ya ba‘de’l … gable’l- 

kısme İbn-i merkûm Mustafa dahî vefât edüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Emîne bint-i Osman ile Sülbî sağîr oğlu Ahmed’e ba‘de’l-inhisar gable’l-kısme ibn-i 

merkûm Mûsa dahî vefât edüb verâseti zevce-i menkûha-i  metrûkesi Emîne bint-i 

Osman ile sülbî sağîr oğlu Mustafa’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ül-

enver zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağîrân-ı merkûmânın tesviye-i umurlarına 

gable şer‘den mensûb ve ma‘rifeti şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle 

bey‘u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ 

ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr-u 

beyân olunur hurrire fî ğurre-i Zi’l-ka‘deti’ş- şerîfe li-sene ihdâ aşera ve selâse mie 

ve elf. 

Tablo 79 :  339 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 
Kıl burma ip  

Kıyye 89  

Çarık  1, Zırk  2,   

Seke 1 / 5 guruş 

20 para  

Kem 2/9 Çuval çift 4/87 
İplik heğbe  1/ 

18 

2 Köstek 1/6 
mâze 

2/ 4,20 

Su tuluğu 2 / 

12 

Kahve 

değirmeni 1, 

Kayış 1 /  9 

Çanak 2/9 

3 
Sitil 2, Urgan 

4 /  90,10  

Yün yumak ip , 

Kıyye 3/ 36 

Kıl il ip 

dirhem 300,  

Kıyye 1, 13/10 

Beyaz ip fiyatı 

13 guruş 

Kıyye 4/ 52  

Şiş  1, Burgu 

1, Kayış 1, 

Çorap 1 /  5,20 

4 

Boyalı ip fiyatı 

, 15 guruş 2 

para Kıyye 2 

buçuk/ 39 

Diğer heybe 1/ 

22,20 

Gümüş 

hamayli 1/15 

Tesbih 1, 

Filcan 1 / 4,10  

Çuka cepkan 

1/45 

5 
Kahve tahtası 

2/17 

Çorap çift 

1/ 6, 10 

Üzengli çift 

1/10,20 

Kazak 

Deri , Kıyye 6 

buçuk 1 / 8  

Yün burma , 

Kıyye 2 buçuk 

/  36 
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6 
Kumaş kuşak 

1/ 157, 20  

Köhne çuval 

1/ 15 

Boyalı keçe 

1/29 

Köhne kilim 

1/15 
Çanak  2/15 

7 

Diğer sağir 

köhne heybe 1 

/   6,20  

Kâr kadim 

gümüşlü kadim 

tabanca 1 / 

22,20  

.......çift 

1 / 30 , 20 

İteki 1 

Mendil 1/ 32 

,20 

Sağir köhne 

tencere 1 

Şiş 1/7 

8 
Tezgah ağacı 

2/4 

Sağir tencere 1 ,   

Leğen 1/23,20  

Şâ‘îr dolu 

fiyatı 5 guruş 

20 para ,  

Kıyye 23 /  

126,20  

Kemer 1, Deri 1 

, Canik 1 / 11,10 

Hınta dolu fiyatı 

10 guruş 20 para 

, Kıyye 1 buçuk 

/ 10,30  

9 

Kır donlu koca 

kısrak re’s , 1 / 

452, 20  

İki yaşında doru 

tay re’s , 1/500 

Dişi merkeb 

ma‘a sıpa re’s 

, 1 / 160   

Koyun fiyatı 

72  guruş , 7 / 

504  

Keçi fiyatı 27, 

5 / 135  

10 
Hırdavat 

menzil 20 
    

 

Techîz ve tekfîn 150 guruş  

 Dellâliyye 87 guruş 

Pul behâ râyic 4 guruş  

Kaydiyye-i defter 6 guruş 10 para 

Yekûnü-t tereke 4359 guruş  

                           0247 guruş 10 para  Yekûn 

                           4111 guruş 30 para 

                           0102 guruş 30 para 

                           4009 guruşsahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız dört bin 

dokuz guruşdur 
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Tablo 80 : 339  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 

Hisse-i zevce-i 

müteveffâ-yı evvelî 

mezbûre Emine  

Hisse-i zevce-i 

müteveffâ-yı sânî 

mezbûre Cennet 

Hisse-i ibn-i 

sağîr merkûm 

Ahmed  

Hisse-i ibn-i 

sağîr merkûm 

Mustafa  

guruş 250 250 1753 1753 

para 22 22 38 38 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden zevceteyn-i mezbûreteynden her 

birerleri esmân-ı tereke-i müteveffiyân-ı mezbûrândan hisselerine isabet edüb 

esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve mükâseten ahzu kabz ve istifâ-yı 

hakk  eyledikleri misillü sağîrân-ı mezbûrânın hisse-i musîbeleri sîm Mecîdiyye 

yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an üç bin beş yüz yedi guruş otuz altı para dahî 

usûl u nizâmına tevfîkan irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri 

Dalamanlızâde Hâfız Mehmed Efendi yedinde teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicil-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu. 

Numro 340 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Kocabaş Karyesinde sâkin iken 

tarihden altı mâh mukaddem vefât eden Süleymân  kethüdâ oğlu Abdullah bin el-

merkûm Süleymân bin Abdurrahman’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Âişe 

bint-i Mehmed ile sülbî sağîr oğulları Mehmed ve İbrâhim’e munhasıra olduğu zâhir 

ve nûmâyân oldukdan sonra sağirân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına gable şer‘den 

mensûb vasîleri li-ebeveyn ‘ammileri Süleymân bin Süleymân’ın zevce-i mezbûre ile 

vukû‘ bulan taleb ve iltimasları ve ma‘rifet şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen 

misilleriyle bey‘u furûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ- yı mezbûr defteridir ki ber-vech-

i âtî zikr-u beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘işrîn min şehri Ramazani’l-

mübârek li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 
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Tablo 81 : 340 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
......deve re’s  

1 / 157, 5  

Siyah İnek ma‘a 

buzağı  2 / 

416,10  

Kaynatma 

tenceresi 1/ 18  

Sağîr kapaksız 

tencere 1/9  

Su bakracı 1   / 

22,20 

2 

Sağîr güveç 1 , 

Çanak 2 / 11 , 

20  

Kıl burma , 

Kıyye 1 / 8 

Çuval çift 1 / 

39,20 

Diğer köhne 

Çuval çift  1 /  

15,10  

Diğer köhne 

Çuval çift 1, 

Tuluk 2  / 

22,20  

3 

İpek / iplik 

kuşak 2 / 11, 

20  

Balta 1 /  9  
İtmek mendili  

1 / 9   

Çuha camdan 

1/ 62  

Çadır 1,  

Urgan 5 /  

75,20  

4 Sitil  1 / 26  
.... hasırı 1 / 

18.20  
   

 

Techîz ve tekfîn 150 guruş 

Dellâliyye 87 guruş  

Pul behâ râyic 4 guruş 

Kaydiyye-i defter 6 guruş 10 para  

yekûnü’t-tereke    2348 guruş 20 para  

                             0203 guruş 10 para  Yekûn 

        2145 guruş 10 para 

                              0053 guruş 20 para 

        2091 guruş 30 para     sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız iki bin doksan bir guruş otuz paradır 
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Tablo 82 :  340 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Âişe   

Hisse-i ibn-i sağîr merkûm 

Mehmed  

Hisse-i ibn-i sağîr merkûm 

İbrâhim 

Guruş 261 915 915 

Para 18 06 18 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden zevce-i mezbûre Âişe esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûreden isâbet edüb ismi zîrde gösterilen meblağı nakden ve  

mukasetenahzu kabz ve istîfâ-yı hakk eylediği misillü sağirân-ı mezbûranın hisse-i 

musîbeleri sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem‘an bin sekiz yüz otuz 

guruş on iki para dahî usûlu nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm 

müdîri Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi yeddinde teslîm olunduğu mahkeme-i 

şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûma ileyhin sicil-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerhle temhîr olundu. 

Numro 341 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Kocabaş Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem  vefât eden Süllüoğlu Mustafa bin Süleymân bin Abdullah’ın verâseti 

Sülbî kebîr oğlu Süleyman sağîr oğulları Mustafa ve Ali’ye  munhasıra olduğu bi’l-

ihbârlede’ş-şer‘ül-enver  zâhir ve mutehakkık oldukdan sonra sağirân-ı mezbûrânın 

tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûb vasîleri li-ebeveyn er karındaşları 

merkum Süleymân’ın bulan taleb ve ma‘rifeti ma‘rifeti şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede 

semen misilleriyle bey‘u furûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-

farîzatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki 

ber-vech-i âtî zikru beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-sâdîs min şehri Ramazani’l-

mübârek li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo 83 :  341 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

Siyah ve sarı 

öküz çift 1 / 

950  

Siyah inek re’s 1 

/ 200 

Diğer beyaz 

inek re’s 1 / 

250  

Boz merkeb 

re’s 1/ 157 

guruş 20 para 

Dişi merkeb 

ma‘a sıpa re’s 

2 / 180  

 Diğer 

.....kayalık 

İki yaşında 

torum deve 1 /  
Çuval çift 1 / Hamur leğeni 

Sağir tencere 1 
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deve 1 / 1126  331 guruş 10 

para 

45  1 / 15 Çanak 2 / 30  

 

Hurdavat 

menzil 22 

guruş 20 para  

    

 

Techîz ve tekfîn ve kefâret-i savm ve yemîn ve nuzûrât-ı sâirenin sarf olunmak üzere 

vasiyeti olduğu İsâ oğlu Ahmed bin İsmâîl ve  Cezayirli oğlu İbrâhîm bin İbrâhîm 

nâm kimesne şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkîye ...? Abdulhalîmoğlu Mûsâ bin 

Abdulhalim’e îfâ olunan 600 guruş 

Dellâliyye  101 guruş 10 para  

Pul behâ râyic 4 guruş 10 para  

Kaydiyye-i defter 7 guruş 20 para  

Yekûnü’t-tereke 2348 guruş 20 para  

Yekûnü’l-ihrâcât 713 guruş  

Bâkî mine’l-ihrâcât 4344 guruş 10 para 

0108 guruş 20 para 

4235 guruş 30 para    sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız dört bin iki yüz otuz beş guruş otuz paradır  

Tablo 84 :  341 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i ibn-i kebîr 

merkûm Süleyman 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Mustafa 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Ali 

Guruş 1411 1411 1411 

Para 36 36 36 

 

Kesr-i bâkî para 
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Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden ibn-i merkûm Süleymân tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb ismi zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukasetenahzu kabz ve istifâ-yı hakk eylediği misillü sağirân-ı mezbûrânın hisse-i 

musîbeleri sîm Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem‘an iki bin sekiz yüz 

yirmi üç guruş otuz iki para dahî usûl-u nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek 

üzere eytâm müdîri Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi yeddine teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûma 

ileyhin sicil-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu. 

Numro 342 

Ba‘de’t-temhîr muahharen zuhûr eden Topraklık Mahallesinden 

müteveffâCebelizâde Mustafa Efendi’nin sülbîye-i sağîre kızı nükûdundan olarak 

Süleymanzâde Osman Efendi zimmetinde deyni olduğu bâ-şehâdet  Mehmed Rüşdî 

Efendi ibni Himmet Efendi ve Hamîdlizâde Mehmed Efendi ibni Mustafa nâm 

kimesneler ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 220 guruş  

Bâkî mine’l-ihrâcât  2450 guruş 22 para  sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-

verese yalnız iki bin dört yüz elli guruş iki para 

Tablo 85 : 342 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 

Hisse-i zevce-i 

mezbûre 

Fâtıma 

Hisse-i bint-i 

sağîre-i mezbûre 

Sıdıka   

Hisse-i bint-i 

sağîre-i mezbûre 

Emine  

Hisse-i bint-i 

sağîre-i mezbûre 

Havva 

Guruş 306 835 835 835 

Para 12 34 34 34 

 

Ber-vech-i bâlâ sağirân-ı mezbûrânın bâkî hisseleri olan kezâlik sîm 

Mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla iki bin beş yüz yedi guruş yitmi iki para 

dahî eytam sandığunda istirbah olunmakda olduğu işbu mahalle şerh verilerek temhîr 

olundu 
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Numro 348 

 Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye muzâf Honaz Nahiyesi kurrasından 

Göze Karyesinden olub tarihden iki sene mukaddem Yemen’de vefât eden Ayânoğlu 

Hüseyin bin Osman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi  Fâtîma 

bint-i Ahmed ile sülbî sağîr oğlu Osmanba‘de’l-inhisâr gable’l-kısme zevce-i 

mezbûre Fâtîma dahî vefât edüb verâset-i sadr-ı kebîr oğlu Yusuf ve  sağîr oğlu 

merkûm Osman ve sadrıye kebîre kızı Âişe’ye munhasıra ve tashihi mesele-yi 

mirâsları kırk sehmden olub sehm-i mezkûrdan iki sehmi ibni kebîr merkûm Yusuf’a 

ve otuz yedi sehmi ibni sağîr merkum Osman ve bir sehmi bint-i kebîre mezbûre 

Âişe’ye isâbet eylediği lede’ş-şer‘ül-enver  zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağîr-i 

merkûm Osman’ın tesviye-i umûrûna gable şer‘den mensûb vasîsi li-ümm karındaşı 

merkum Yusuf’un bi’l-asâle ve bi’l vesâye taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifeti şer‘le tahrîr 

ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle bey‘u olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki  ber-vech-i âtî zikru beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-sâbî ve’l-‘ışrîn  

min şehri Cemâziye’l-ahîra li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo  86 : 348 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Sağîr tencere 1 

Çanak 2 /25  

 

Tabak  2 

Sağîr kadayıf 

tebsisi 1 

Güveç 1/ 35  

Köhne çuval 1  

/  15  

Tazkır 

seccâdesi 1 /  

35 

Köhne minder 

1 ,  Köhne 

yorgan  1 / 30  

2 

 

Kayalar karyesinden Mehmed kethüdâ oğlu Hasan zimmetinde bedel akçesinden bâkî 

alacağı olub ahz u kabz olunan  30 50 guruş  

 

Dellâliyye  3  guruş   

Pul behâ râyic 2 guruş 30 para 

Kaydiyye-i defter 3 guruş 10 para  

Resm-i kısmet-i âdî 79 guruş 20 para 

Yekûnü’t-tereke  3190 guruş 
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Yekûnü’l-ihrâcât 0088 guruş 20 para 

      3101 guruş 20 para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız 

üç bin yüz bir buçuk guruşdur 

Tablo 87 : 348  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i ibn-i kebîr 

merkûm Yusuf 

Hisse-i ibn-i sağîr merkûm 

Osman   

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Âişe   

Guruş 155 2838 77 

Para 2 37 21 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb esâmileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukasetenahzu kabz ve istifâ-yı hakk eyledikleri misillü sağirî merkûm Osman’ın  

hisse-i musîbesi lirâ-yı Osmânî yüz yirmi iki guruş hesabıyla iki bin sekiz yüz altmış 

sekiz  otuz yedi para dahî usûlu nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh sahh edilmek 

üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi yeddine teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûma 

ileyhin sicil-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu....şerife li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf. 

Numro 352 

 Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Kal‘a Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem  vefât den Zubur Oğlu Bekir bin Osmanbin Bekir’in verâset-i zevce-i 

menkûhe-i metrukesi Teslîme bint-i Halîl ile sülbî sağîr oğlu Mustafa ve sülbîye  

sağîre kızları Gülsüm ve Fâtîma’ya  munhasıra olduğu bi’l-ihbârlede’ş-şer‘ül-enver  

zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağirûn-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd ve sedâdlarına 

deyin  tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûb vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre 

Teslîme Hatûn’un vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifeti ve eytâm müdîri Dalamanlı zâde 

Hafız Mehmed Efendi ibni İsmâîl hâzır olduğu halde ma‘rifeti şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede semen misilleriyle âhîre  bey‘u furûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-

verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ- yı 
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mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikru beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’s-sâbî‘ve’l-‘ışrîn  

min şehri Muharremi’l-Hâram li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo 88 : 352 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 Koyun 52/ 350  
Yün 

Kıyye 4 / 26 

Sağîr kazgan  

1 / 45 
Tencere 3 / 50 Leğen 1 / 25 

2 Eldiğânî 1 / 9 Su bakırı 1/ 15 
Çanak 3 , Tas 

1 , Tabak 1 /26  

Tüfenk  1 , 

Tabanca 1, 

Bıçak 1 /  50 

Çuval  8 , 

Harar  1 / 100 

3 

Minder 1, 

Yorgan 1, 

Yasdık 1 / 60  

Keçe 2 / 50 
Çul  1 / 22 

guruş20 para  
Sitil 1 / 16  

Şa‘îr dolu 

fiyatı 5 guruş 5 

para , Kıyye 

16 / 82  

4 

Şa‘îr dolu 

fiyatı 5 guruş 5 

para , Kıyye 

16 / 82 

Müsta‘mel 

heğbe  1 / 15  

Hurdavât 

menzil  10  
  

 

Techîz ve tekfîn  100 guruş  

Dellâliyye 73  guruş 

Kaydiyye-i  5 guruş 20 para  

Pul behâ râyic 2 guruş 30 para  

Yekûnü’t-tereke 3651 guruş 20 para     

      0181 guruş 10 para 

      3470 guruş 10 para 

      0086 guruş 30 para     Resm-i kısmet 

      3383 guruş 20 para     sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız 

üç bin üç yüz seksen üç buçuk guruşdur 
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Tablo 89 : 352  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Teslîme 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Mustafa  

Hisse-i bint-i sağîre-

i mezbûre Gülsüm 

Hisse-i bint-i sağîre-

i mezbûre Fâtıma 

Guruş 422 1480 740 740 

Para 17 20 10 10 

 

Kesr-i bâkî 3 para 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûreTeslîme tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr esmânından hissesine isâbet edüb esâmisi zîrinde gösterilen 

mebâliği nakden ve mukasetenahzu  kabz ederek istifâ-yı hakk eylediği misillü 

sağirûnû mezbûrûn içün vasî-imezbûre ma‘rifetiyle terekeden iştirâ olunan bir kat 

yatak esmânı olan altmış guruştenzil bakî sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş 

hesabıyla iki bin dokuz yüz bir guruş dahî usûl ve nizâmına tevfîzen âhire irbâh ve 

istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi’ye teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i 

mûma ileyhin sicil-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu. 

Muahharan zuhûr eden deyn-i mihr-i müeccel-i müsbit zevce-i mezbûre 

teslîme’ye bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun bih olan sîm Mecîdiyye 25 adet fiyatı 22 guruş 

20 para 

Bâlâda  muharrersahhü’l-bâkî  3383 guruş 20 para 

0562 guruş 20 para 

2821 guruş      yine sahhü’l-bâkî li’t-taksîm 

beyne’l-verese yalnız iki bin sekiz yüz yirmi bir 

guruşdur. 
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Tablo 90 : 352  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Teslîme 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Mustafa  

Hisse-i bint-i sağîre-

i mezbûre Gülsüm 

Hisse-i bint-i sağîre-

i mezbûre Fâtıma 

Guruş 352 1234 617 617 

Para 25 06 03 03 

 

Kesr-i bâkî 3 para 

Ber-mûcebi bâlâ sağîrun-ı mezbûrûnun azgır bennak esmânı olan altmış 

guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla iki bin dört yüz 

sekiz guruş olan on iki para dahî bâlâda muharrer eytâm müdîr mûmâ ileyh 

Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi’ye ... teslîm olunduğu işbu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu 

Numro 353 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Başkârcı Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem  vefât eden Habîb oğlu Yusuf bin el-merkûm Habîb bin Mehmed’in 

verâset-i zevce-i menkûhe-i metrukesi Meryem bint-i Hacı Hüseyin ile Sülbî kebîr 

oğlu Ali ve sülbîye  sağîr oğlu İsmâîl ve sülbîye sağîre kızları Âişe ve Hadîce ve 

Hanım’a dahil olduğu bildirilen dini aydınlıkla görülen adı geçen küçüğün olğunluk 

yaşına deyin  tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûb vasîleri valideleri zevce-i 

mezbûre Meryem Hatûn’un veres-i saire ile maan vukû‘ bulan taleb ve bilgisiyle dini 

hükümle yazılan ü açık artırmayla semen misilleriyle âhîre  furûht olunarak esmân-ı 

hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ- yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikru beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-

hâmis min şehri Cemadiye’l-ûlâ li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf. 
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Tablo   91 : 353 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

1 
Süd tabganı 1 / 

12   

Diğer hurda 

tabgan 1, Çanak 

2 / 10  

Nühâs tencere 

1 / 15  

Döşek 1 , 

Yorgan 1, 

Yasdık  1 / 40  

Namazlık 1/40 

2 Çul 1/ 30 
Hurdavât menzil 

30 
Nükûd mevcudu  307 guruş , 20 para  

3 

Karye-i mezbûre civârında Çaybaşı nâm mahalde kâin tarafları Kerîdaşoğlu Hüseyin ve 

Molla oğlu Hacı Hüseyin bağları yolla sınır ölçüsü  gürûmî mülk bağ beyne’l-verese 

müşâ‘an ve müştereken îfâ olunmakla kıymet-i mahminesi 800 guruş 

 

Techîz ve tekfîn  100 guruş  

Dellâliyye 3 guruş 20 para  

Kaydiyye  2 guruş 

Pul behâ râyic1 guruş   20 para 

Yekûnü’t-tereke  1284 guruş 20 para  0107 guruş 

      1177 guruş 20 para 

      0029 guruş 20 para    resm-i kısmet 

      1148 guruş  sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız bin yüz 

kırk sekiz guruşdur 

Tablo 92 : 353  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Meryem 

Hisse-i ibn-i kebîr 

merkum Ali 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkum İsmâîl  

Menkûlâtdan  43 guruş 20 para Kezâ 87 guruş  Kezâ 87 guruş 

Akarâtdan 100 guruş Kezâ 200 guruş Kezâ 200 guruş 

 
Hisse-i sağîre-i 

mezbûre Âişe 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Hadîce 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Hânım 

Menkûlâtdan 43 lira 20 kuruş  Kezâ 43 lira  20 kuruş Kezâ 43 lira 20 kuruş  
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Akarâtdan  100 guruş  Kezâ 100 guruş Kezâ 100 guruş 

 

Ber-mûceb-i bâlâ varisi mezbûrûndan adı geçen eşi  Meryem ve büyük oğlu  

merkum Ali’den hepsi vefat edenin metrukatı mezbûr esmânından musîbelerine 

isâbet edüb esâmisi zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve mukaseten ahzu kabz 

ederek istifâ-yı hakk eyledikleri misillü sağîrûn-ı mezbûrûnun menkûlât esmânından 

hisse-i ırsiyeleri olan sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla iki yüz on yedi 

buçuk guruş cüz’î olmakla li-ecli’l-infâk vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Meryem 

Hâtûn yeddine tamamen teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed 

Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve vasî-i mezbûrenin mahkemede muharrer tasdîki üzerine 

işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu 

Ber-beyân-ı bâlâ sağîrûn-ı mezbûrunun hisse-i ırsiyeleri olan sîm Mecîdiyye 

yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem‘an iki yüz on yedi buçuk guruş li-ecli’l-infâk 

ma‘rifet-i şer‘le tarafıma teslîm olunduğu iş bu mahalle şerhle temhir olundu 

Vasî-i mezbûre Meryem 

Mühür 

Numro 358 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Süleymâniye  Karyesinde sâkin iken bundan akdem  

vefât eden Kara Mehmed bin Abbas/Îsâbin Abdullah’ın verâset-i zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Âişe bint-i Hasan ile sülbî sağîr oğulları Mehmed Ali ve Ömer ve sülbîye 

sağîre kızları Âişe ve Cennet’e munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir 

ve nûmâyân oldukdan sonra sağirûn-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-i umûrlarına gable şer‘den bâ-huccet-i şer‘iyye mensûb vasîleri valideleri 

zevce-i mezbûre Âişe’nin taleb ve ma‘rifeti ve marifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede âhîre  bey‘ u furûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ- yı mezbûrdur ki ber-

vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşera  min şehri 

Muharemmi’l - harrâm li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf. 
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Tablo 93 : 358 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Deve re’s 

3 /  2970 

Keçi re’s fiyatı 

40 guruş 42 / 

1680  

Sağîr kazgan 

1, Tencere 1, 

Çanak 4  / 60  

Deve yünü , 

Kıyye 3 / 37  

Keçi re’s fiyatı 

40 guruş 42 / 

1680   

2 

Sağîr kazgan 

1, Tencere 1 , 

Çanak  4 / 60  

Deve yünü, 

Kıyye 3 / 37 

Koyun yünü, 

Kıyye 4 / 64 

Kıl ipi , Kıyye 

4 / 28 

Mısır darı dolu 

, Kıyye 6 / 36  

3 Keçe 1, 20 Kepenek 1, 25  
Çuval çift 4 , 

50  

Hurdavat 

menzil  20 
 

 

Techîz ve tekfîn  192 guruş  

Dellâliyye100 guruş 

Kaydiyye 7 guruş  

Pul behâ râyic  4  guruş  

Derrûn-ı kassânda kırk iki aded keçi esmânından zevce-i mezbûreye deyni olduğu 

bâ-şehâdet Molla Osman oğlu Mehmet ve Keklik oğlu Mehmet bin Ali ile ba‘de’l-

isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 1680 guruş 

Toplam metrukat  4990 para   

Toplam çıkan  

Bütün olarak çıkan masraf  1983 guruş  

Bâkî mine’l-ihracât  3007 guruş 

0075 lira    

2932 para  
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Tablo 94 : 358 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Âişe 

Hisse-i ibn-i sağîr merkum 

Mehmet Ali 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkum Ömer 

Guruş 366 855 855 

Para 20 06 06 

 
Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Âişe 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Cennet  

Kesr-i Bâkî 

2 para 

Guruş 427 427  

Para 23 23  

 

Ber-mûceb-i bâlâ varisi mezbûrdan adı geçen eşi Âişe tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûr esmânından hissesine isâbet edüb esâmisi zîrinde gösterilen mebâliği nakden 

ve mukaseten  ahzu kabz ederek istifâ-yı hakk eylediği misillü sağîrûn-ı  

mezbûrûnun hisseleri olan sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem‘an 

yekûn iki bin beş yüz altmış beş guruş otuz sekiz para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan 

âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlızâde Hâfız Mehmet 

Efendi yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî 

Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâileyhin sicil-i  mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu 

Ba‘de’l-kısme bint-i mezbûre Âîşe dahi vefât edüp veraseti vâlidesi zevce-i 

mezbûre diğer Âîşe bint-i Hasan ile li-ebeveyn sağîr er karındaşları merkûmân 

Mehmed ve Ömer ve li-ebeveyn kız karındaşı sağîre-i mezbûre Cennet münhasıra 

olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağirûn-ı 

mezbûrûnun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den 

mensûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Âişe nam Hâtûn’un vukû‘ bulan talep ve 

ma‘rifeti ve marifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffiye-i mezbûredir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur fi’l-

yevmi’l-hâmis aşera min şehri Şevvâli’l-Mükerrem li-sene ihdâ aşera ve selâse mie 

ve elf. 
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Bint-i  adı geçen küçük Âîşe’ ebi vefat eden bâlâda muharrer hissesi adı 

geçen 427 guruş 23 para  

  010 guruş 32 para   resm-i kısmet-i âdî                   pul behâ 12 para 

  416 guruş 31 para    

Tablo 95 : 358 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Âişe 

Hisse-i ehun lehumâ 

sağîr merkum 

Mehmet Ali 

Hisse-i ehun lehumâ 

diğer sağîr merkum 

Ömer 

Payı olup adı 

geçen küçük   

kızıCennet 

Guruş  69 138 138 69 

Para 18 36 36 18 

 

Kesr-i bâkî 1 para 

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûrûndan  ümm-i mezbûre Âîşe hisse-i 

mezkûre esmânından hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde gösterilen mebâliği 

nakden ve ahz u kabz ederek istîfâ-yı hak eylediği misillü sağîrûn-ı mezbûrunun 

hisseleri olan sîm-i Mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesâbiyle cem‘an üç yüz kırk 

yedi (guruş)on iki para dahî usûl u  nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek 

üzere eytâm müdîri mûmâ ileyhe teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicil-i mahkemede 

muharrer tasdiki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhir olundu. 

Numro 363 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’nin Delikliçınar Mahallesinde sakin iken 

bundan akdem vefât eden Hacı Şeyhzade Osman Efendi ibnü’l …. veraseti vâlidesi 

Fatıma kızı  diğer Hacı Mehmed ile li-ebevyn kebîr er karındaşı Mustafa  Efendi li-

ebevyn sağir er karındadaşları Tevfik Mehmed ve li-ebeveyn sağire kız karındaşı 

Habibeye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân 

oldukdan sonra sağirin-ı  mezbûrunun vakdirüşd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umûrlarına kable şerden mensube vasileri vâlideleri mezbûre Fatıma Hatun’un 
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verese-i sâire ile ma’an vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri bilinen dini hükümle yazılıp 

açık artırmayla semen misilleriyle âhire müteveffâ-yı mezbûrdur açıklanıp bildirildi 

sâlis Muharremi’l-Haram yılında ihdâaşera ü  selâse miete ü bin  

Tablo  96 : 363 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş Para Metrûkât Aded  Guruş  Para  

Müsta‘mel 

islemiye şal  
1 25  

Sahan 

ma‘a tas 
12 100  

Fanila 

gömlek  

Diğer parça 

2 

1 
20  

Yağ 

bakracı  
1 22 20 

Eşlik 

İplik kuşak  

7 

1 
45  Su bakracı 1 10  

Entari 3 30  
El leğeni 

ma‘a ibrik  
2 25  

Gömlek 

Beşker 

Terlik  

Havlu  

Sarık 

4 

2 

2 

2 

4 

30  Yağ dimesi  2 12  

Dizlik 4 20  Çanak 4 22 20 

müsta‘mel 

çuha şalvar 

yelek 

miltan 

 

2 

2 

2 

75  
Diğer 

çanak  
5 25  

müsta‘mel 

hırka 

şal 

2 

1 
50  

Tencere 

Çanak 

1 

1 
10  

müsta‘mellata 1 125  Su tası 3 12  
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saku 1 

Saat 1 100  Güveç 1 4  

Mecelle 1 10  
Tebsi 

Tabak 

1 

3 
54  

Ayaklık 1 3  

Sağîr 

tencere 

ma‘a kapak 

vasat 

tencere  

2 

 

5 

 

60 
 

Hurda temür 

mangal 
1 6  

Kebîr 

tencere  
1 50  

Frenk ocağı 

Bıçak 

1 

3 
7 20 

Süd 

tabganı 
1 9  

Kundura 

ma‘a mest 

çift  

2 20  
Sağîr bağ 

tavası  
2 10  

Diğer tabgan  3 17  
Kadayif 

tepsisi  
1 16  

Kebir sini  1 67 20 Vasat sini  1 22 20 

Sagir sini  1 12  
Havan 

ma‘a el 
2 18  

Kahve takımı  1 22 20 Heğbe  30  

Halı heğbe   25  Eski heğbe    

Cedîd kilim 5 900  
Müsta‘mel 

kilim 
1 90  

Cedîd halı 

seccâde  
8 

521  

Köhne 

mak‘ad 

kilimi 

1 12  

Yasdık 1 
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Tobra 1 kanad  

Köhne 

yorgan  
1 15  

Köhne 

abdeslik  
1 

100  
Celvar 1 

Hırka 1 

Müsta‘mel 

elbise parça 
6 50  

Müsta‘mel 

Acemkârî 

şal 

2 120  

Diğer elbise 

parça  
35 70  

Abanî sarık  5 

75  Kalele 

Dizlik 
1 

Ot mak‘ad 2  2 

150  Çul  1 10  
Yasdık 13 

Yatak takımı  1 100  

Oturak saat  1 

100  
 Halhalî 

saat  
1 

Sim tabaka 1 

Müsta‘mel 

minder  

 

7 

375  
Köhne 

kilim  
2 100  

Yorgan 5 

Yasdık 5 

Ot mak‘ad  

 

1 

75  Masa   6  

Yasdık 6 
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Sagir cedîd 

kilim  
1 50  

Müsta‘mel 

kilim  
3 112 20 

Diğer halı 

seccade  
1 50  

Hurde 

sandık  
2 50  

Sahare sandık  1 50  Lanba  2 45  

Hoşab tası  1 

35  

Tepsi  1 

30  

Kaşık 10 Bardak 6 

Sagîr el 

leğeni   
1 

25  
Kebir 

kazgân  
1 120  

Tabak 1 

Sagîr tencere 1 

Sagîr kazgân  1 80  

Kıl çuval   1 

20  Köhne 

Seccade 
1 

Sarık 12 

12  
Hırdavat-ı 

menzil 
 100  

Ağaç 1 

Sisam dolu  

 

16 210  Hınta dolu  4 48  

Yekûn 5134 

 

       

 

Sûk-ı Sultânî dâhilinde kâin dükkan ve mağazada mevcud olan mâl-ı fatura 

ve emti‘a-i sâireden olub ber vech-i zîr beyân olunur 
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Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Basma parça  

13  

parde 301 

fî 2 

602 
Diğer basma  

22 

Parde 

422 fî 

1,10 

527,20 

Diğer basma  

Parça 

2Parde 41 

fî 1,30 

71,30 
Yün basma  

Parça 4 

Metre 

55 fî 

4,20 

247,20 

Diğer basma parça  

17 

Parde 296 

fî 1,20 

444 
Diğer yün basma parça  

4 

Metre 

46 fî 3 

138 

Fanila parça  

2 

Metre 35 

fî 5 

175 

Acemkârî şal islim 

değirmi  
2 fî 39 

72 

Fişne şal değirmî 2 fi 29 
58 

İslim şal  
1 60 

Adi şal  3 fî 15 
45 

Kadife arşın 
18 fî 8 

 
144 

Telli arşın  34 fî 3,35 
97,30 

Diğer telli arşın 4  

rub‘ 6 fî 

6 

 

28,20 

İplik şal  
13 fî 4,35 

 
63,15 

Diğer şal  
7 fî 6 

 
42 

Ufak yün şal 12 fî 5,20 
61,20 

Pamuk şal 
3 fî 3,5 

 
9,15 

Diğer basma parça 

Parde  
 54 fî 2,05 

114,30 

Alaca  

Top  

36,5 fî 

10,20 383,10 



 

167 

 

Diğer alaca  
Top 8 fî 

13,20 108 
Bez 

Top 8 fi 

4,15 35 

Diğer bez  
Top 7 fî 

3,30 26,10 
Diğer bez Top 6 fî 

3,20 
21 

Diğer bez Top 2 
13 

Gök bez , Top 17 fî 4 
68 

Buldan sarığı  3 fî 4,20 
13,20 

Diğer sarık  3 fî 2,2 
7,20 

Buldan üslük  6 fî 3,20 
21 

Diğer beyaz üslük 7 fî 3,10 
22,30 

Diğer beyaz üslük  2 fî 2,10 
4,20 

Birinci peştamal  
Çift 4,5 

fî 9 40,20 

İkinci peştamal 
Çift 5 fî 

6,20 32,20 
Üçüncü peştamal  

Çift 12 

fî 5 60 

Dördüncü peştamal  Çift 5 fî 4 
20 

Maze  
Çift 4 fî 

5,30 23 

Tavas bezi  
Top 2 fî 

6,20 13 
Urfa bezi  

Top 3 fî 

15 45 

Beldin döşeklik  
Top 2 fî 

12 24 
Beldin yasdık yüzü  

1 4 

Yazma top 3  
3 

85,10 
Mücessem 

Top 3 fî 

25 25 

Değirmî 
2 fi 27 

İstanbul 

mücessemi 

Top 1,5 fî 

30 45,25 
Timuryolu parde  

39 fî 

1,20 58,20 

Muhacir bezi parde 55 fî 1,20 
82,20 

Boyalı deymî bezi parde  
38 fî 

1,35 71,10 

Kahverengi 

asdarlık  
76 fî 1,35 

142,20 
Siyah sette parde  

36 fî 

1,35 67,20 
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Pantalonluk  
10,5 fî 

1,10 13,05 
Yorgan  3 fî 22 

66 

Siyah çuha arşın  
4,5 fî 

20,20 92,10 
Frenk keçesi parde 

3 fî 4,20 

 
13,20 

Beska ..çuha arşın  9 fî 18,20 
166,20 

Fişne çuha arşın  7 fî 25 
175 

Birinci beska arşun  

15  

Rub‘ 6 fî 

28 

441 
Siyah deymî  39 fî 2 

78 

Yedili citarî endaze  4,5 fî 8 
36 

Şam alacası endaze  3 fî 6 
18 

Arabî telli rub‘ 
6 7 

Adi telli rub‘ 
6 3 

Sarı boz rub 
2 4 

İpekli hârî 5,5 fî 5 
27,20 

İpekli bez endaze 14 fî 2 
28 

Canfes endaze  75 fî 3 
225 

İzmir tek peştamal  
1 7 

Endaze şalı parde  

 

66 fî 35 

para 

 

57,30 

Tansuh endaze 
4 fî 30  

para 3 
Kırmızı bağlık  

8 8 

Canber parça 2 

Değirmî  

12 fî 1,20 
18 

Yeşil sarık endaze 10 fî 30 
7,20 

Diğer yeşil sarık  6 fî 2,20 
15 

Boyalı yazma 
2 6 

Tozluk çift 3 fî 10 
30 

Makara iplik  
6 3 

Püskül  6 fî 1,30 
10,20 

İplik kuşak  
1 5 

Yumak iplik  
10 fî 20 

para 5 
Sakat çuha  

1 15 

Sekiz kart yazma 
65 fî 35 56,35 

Dokuz kart yazma 
157 fî 196,10 
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para 1,10 

Çuha sarıka  7 fî 36 
252 

Cebkan 
1 25 

Camedan 
1 15 

Felefa endaze 52 fî 3 
156 

Diğer tansuh  Top 1 
15 

Onlu asdar çaryek 
3 fî 

16,20 49,20 

Altılı amelikan  
Top 1,5 fî 

25 37,20 
Kaba bez endaze 

6 4,20 

Ezvice parde 14 fî 2,10 
31,20 

Hindî parde  
5,5 fî 

1,20 8,10 

Ensiz Hindî parde  5,5 Fî 5 
5,20 

Kaput  
Top 1,5 

fî 65 97,20 

Beyaz deymî parde 19 fî 1,35 
35,25 

Beşli libre….amelikan 
3 fî 20  60 

Diğer amelikan 

parde  
9 fî 1,20 

13,20 
Hümâyûn parde  36 fî 2 

72 

Diğer hümâyûn 

parde  
35 fî 1,30 

61,10 
Mavi deymî parde   

22 fî 

2,20 55 

Gök deymi parde  12 fî 2 
24 

Asdar  Top 1,5 
45 

Dokuzlu asdar  Top 1 
52 

Orta fes  7 fî 3,20 
24,20 

İslambol fes 7 fî 6,25 
46,15 

Dört numerolu fes 
10 fî 

2,20 25 

Üç numero fes 4 fî 3 
12 

Beş numero fes 
3 6 

Telli kaz  28 fî 2 
56 

Orta üslük  
11 11 

Büyük üslük  4 fî 1,30 
7 

Kilim  
1 25 

Seccadeli minder 
1 30 

Terazü mikraz endaze 

arşın cümle  40 
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Şam alacası  
Top 11 fî 

44 484 
Germe-süd 

Top 5 fî 

40 200 

Zubalı … 
Top 7 fî 

45 315 
Kitabî … 

Top 6 fî 

38 228 

Tek kalem  
Top 30 fî 

8,30 262,20 
Kutnu  

Top 12 

fî 58 696 

Yüz yirmi kalem 

citarî 

Top 10 fî 

36 360 
Balkaymak  

Top 5 fî 

15 75 

Beledî  
Top 6 fî 

12 72 
Elvan germesud 

Top 8 fî 

40 320 

Sekizli citarî  
Top 5 fî 

78 390 
Yedili citarî  

Top 9 fî 

65 585 

Fişne değirmî 9 fî 29,10 
263,10 

Uzun islim  2 fî 62 
124 

Değirmî islim  

 

7 fî 36 

 

252 

 

Frenk şalı  

 

7 fî 7 

 

49 

 

Diğer Frenk şalı 8 fî 5 
40 

Uzun Frenk şalı  7 fî 7,20 
52,20 

Büyük çenber  

top 7 

Değirmi 4 

fî 42 

302,26 
Ufak çenber top 

Top 7 

değirmi 

16 fî 22 

171,24 

Kırmızı bağlık  
36 36 

Kasnak üslük  
1 12 

İzmir üslüğü 40 fî 1 
40 

Ufak üslük  
16 fî 30 

pare 12 

Diğer üslük 9 fî 1,15 
12,15 

Büyük üslük  
15 fî 

1,30 26,10 

Kozan yazması  
84 84 

Orta yazma  
278 fî 

35 pare 243,10 
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Ufak yazma  
283 fî 30 

para 212,10 
Yeşil sandık  

Top 4 fî 

16 64 

Diğer yeşil sarık  Top 7 fî 

3,20 
24,20 

Alaca  Top 3 fî 

10 
30 

Dokuzlu seyrannas 

… 

Top 9 fî 

33 288 
Bedkırat (?) aşağı  

Sekizli 

12 fî 28 336 

Eski dokuzlu  6 fî 45 
270 

Onbirli  10 fî 65 
650 

Aşağılık sekizli 3 fî 30 
90 

Altı libre ….amelikan 6 fî 26 
156 

Yedili amelikan  
Top 1 fî 

30 300 
Sekizli amelikan 7 fî 34 

238 

Sargı bezi  
Top 10 fî 

11 110 
Kaba bez 

Top 6 fî 

18 108 

Kaput bez 
Top 3 fî 

60 180 
Beyaz deymî  

Top 3 fî 

55 165 

Diğer beyaz deymî  Top 1 
70 

Amelikan bezi Top 1 
95 

Ufak hümâyûn  4 fî 18 
72 

Diğer hümâyûn  

top 2  

Parde 27 

fî 65 
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Boyalı deymî  Top 1 
55 

Yeşil basma top 1 
Parde 35 

fî 2,10 78,30 

Diğer yeşil basma 

Parde 51 fî 1,30 89,10 
Ezvice 

Top 6 fî 

30 180 

Sakankur  
Top 6 fî 

15 90 
Beneme Hindî 

Top 9 fî 

14 126 

Büyük Hindî  Top 4 fî 80 
Tensof Top 4 fî 52 
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20 13 

Çuka  
Arşın 

25,5 fî 20 510 
Diğer çuka 

Arşın 53 

fî 20 1060 

Kadife hırka  7 fî 30 
210 

Edna kadife hırka  
6 fî 

22,20 2,35 

Telli  
Arşın  

24,5 fî 20 530 
Diğer telli 

Arşın 

11,5 fî 9 103,20 

Ketenli basma  45,5 fî 4 
182 

Zarî … 2 fî 150 
300 

Sarı telli  7 fî 15 
105 

Diğer telli endaze 3 fî 6 
18 

İpekli peştamal  
1 45 

Serme  
Top 6 fî 

24 144 

Serme kaytan  425 fî 20 
212,20 

Püskül  
Kıyye 3 

fî 60 180 

Diğer serme kaytan 7 fî 4,20 
31,20 

Diğer püskül  4 fî 60 
240 

Siyah nehril … 
2 fî 100 200 

Kaytan  
Dirhem 

375 fî 

18 para 

168,30 

İbrişim  
Dirhem 

275 275 
Diğer püskül  

Kıyye 

0,5 

dirhem 

75  

25 

Diğer serme  
Dirhem 

2000 fî 7 350 
Kaytan  

Dirhem 

650 fî 

20 para 

325 

Diğer ibrişim  
Dirhem 

75 75 
Diğer serme 

Dirhem 

625 fî 

12 para 

187,20 

Peştamal  
1 55 

Diğer zârî 
2 fî 157,20 
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78,30 

Trablus kuşağı 

 

Dirhem 

325 fî 20 

para 

162,2 

 

Futa  

3 fî 15 

 

45 

 

Boco .. 25 fî 6 
150 

Diğer boco 10 fî 3 
30 

Kebir düğme  450 fî 4 
45 

İpek düğme  
3000 120 

Koyu şerit endaze  
15 15 

Orta fes  

numero 3 deste 1 
 50 

Diğer fes  
Numero 4 

deste 1 44 
Birinci fes  

Deste 

1,5 fî 75 112,20 

Aşağılık fes 
Numero 3 

deste 9 fî 

35 

315 
Dört numero fes Deste 5 

fî 29 
145 

Beş numero fes  
Deste 1,5 

fî 23 34,20 
Çorab  

Çift 5 fî 

3 15 

Kanavice  2  

12 
Hurde sandık 

1 3 
Mecre 1 

Yekûn dükkan ve mağaza malları: 25082,15  

 

 

Yekûnü mecmû‘ü’t-tereke 30216 guruş 35 para  

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn iskat-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin-i nüzûrât-ı sâîresine ve 

cihet-i müsbite diniyye vasî-i muhtârı erkek kardeşi Mustafa Efendiye ifâ olunan 

1500 guruş 
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Deyn-i müsbit ‘an ciheti’l-kefâlet li-ebevyn e karındaşı Mustafa  Efendi’ye 9288 

guruş 

Deyn-i müsbit ‘an cihet-i karz vâlidesi  Fâtıma’ya mahkûmun 6000 guruş 

Deyn-i müsbit ‘an ciheti’l-ırskezâ li-ebeveyn er karındaşı Mustafa Efendi’ye 

mahkûmun bih olan  3652 guruş 30 para 

Dellâliyye eşyâ-i mübî‘a berâ-yı menâvî ve sâire  604 guruş 15 para  

Deyn-i müsbit ‘an ciheti’l-ırskezavâlidesi mezbûre mahkûmun bih olan  2348 guruş  

Kaydiyye-i defter 45 guruş 15 para   

 Pul behâ râyic  24 guruş 30 para  

Yekûnü’l-ihrâcât23463 guruş 10 para 

Bâki mine’l-ihrâcât  06753 guruş 25 para 

00168 guruş 30 para    resm-i kısmet-i âdî  

                                  6584 guruş 35 para     

Tablo 97 :  363 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre 

Fâtıma 

Hisse-i ehun lehumâ 

kebîr merkûm Mustafa 

Hisse-i ehun lehumâ 

sağîr merkum Tevfîk  

Guruş  1097 1567 1567 

Para 19 32 32 

 Hisse-i ehun lehumâ 

sağîr merkûm Mehmed 

Hisse-i uhtün lehumâ 

sağîre-i  mezbûre Habîbe  
Kesr-i bâkî para 4 

Guruş  1567 783  

Para 32 36  

  

Ber-vech-i bâlâ verese-i mezbûrûndan ümm-i mezbûre Fâtıma ile üht 

lehümâ merkûm Mustafa’dan her birerleri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

esmânından hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden  

vemukâsaten ederek misillü sağîrûn-ı mezbûrunun sîm-i Mecîdiye yirmi iki buçuk 

guruş hesâbiyle toplam bin dokun yüz  dokuz lira dahî usûl u nizamına tevfîkan âhire 

irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı Zâde Hâfız Mehmed 
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Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin 

inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicil-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu 

mahalle şerh verilerek temhir olundu. 

Numro 364 

Medîne-i Denizli’nin Fesleğen Mahallesinde sakin iken bundan akdem vefât 

eden Kara İmamzâde  Hacı Ahmed bin Mehmed bin Ahmed’in ma‘lûmü’l-esâmî 

kesanlarda alacağı olup tahsîl olunarak beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şeriyye  tevzi‘ 

ve taksîm olunan zimematıdır ki ber-vech-izîr beyan olunur hurrire fî gurre-i şehri 

Muharremi’l-Haram- li-sene ihdâaşera ve selâse mie ve elf 

Tablo 98:  364 Numaralı Tereke sahibinin alacakları 

 Guruş  

Zeytûn karyesinden Tabgan oğlu Mustafa’dan 258 

Debbâg Hacı Emîn oğlu Mustafa’dan   446 

Babuşcu Mûsâ oğlu Mûsâ’dan  229 

Debbâğ Hacı Şerîf oğlu Ali’den  98 

Fesâdet oğlu İbrâhîm’den 
22 guruş 20 

para 

Müteveffâ-yı mezbûrun tekâ‘ud ma‘âşından istihkâkı olub mâl sandığından 

ahz  

270 

 

 

Toplam metrukat 1323 lira  20 para  

Toplam çıkan  

Deyn-i müsbit Fesleğen Mahallesinde kâin cami‘-i şerîfin nükûd-ı mevkûfesine olup 

mütevellisi Mehmed  Efendi’ye îfâ olunan 400 Guruş  

Deyn-i müsbit Yorganbattı Mahallesinden Bozabalı kızı Âişe Hâtûn’a kezâ olup 

mezbûreye te’diye olunan 177 Guruş 20 Para  

Kaydiyye 2 guruş 8 para 

Pul behâ para 12 
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yekûnü’l-ihrâcât      580 guruş 

bâkî mine’l-ihrâcât  743 guruş 20 para  

                                 018 guruş 20 para    resm-i kısmet-i âdî 

                                 725 guruş   sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız yedi 

yüz yirmi beş guruşdur 

Tablo 99 :  364 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Şerîfe  

Hisse-i ibn-i kebîr 

merkum Mehmed 

Hisse-i ibn-i kebîr 

merkum Hasan  

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkum Hüseyin  

Guruş  90 105  105  105  

Para 25 29 29 29 

 
Payı olan küçük 

merkum Ahmed   

Payı olan ibn-i 

sağîr merkum 

Abdullah 

Payı hamal 

mevkûf  

......tevellüd edüb 

fevt 

Kesr-i Bâkî   

1 para 

 

Guruş 105  105  105   

Para 29 29 29  

 

Ba‘de’t-taksim hamel-i mevkûf....... tevellüd etmekle isimleri Fâtıma ve 

Havva tesmiye olunduktan sonra mezbûre Fâtıma vefat edüb verâseti vâlidesi 

mezbûre Şerîfe li-ebeveyn er karındaşları Ahmed ve Abdullah ve li-ebeveyn 

kızkarındaşı Havva’ya ba‘de’l-inhisar kable’l-kısme bint-i mezbûre Havva 

dahî müte‘akiben vefat edüb verâsetimezbûre Şerife ile uht lehuma 

merkûmân Ahmed ve Abdullah’a münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları 

yetmiş iki sehmden olup sehâm-ı mezkûreden on dört sehmi ümm Şerîfe 

yirmi dokuzar gelirden  cem‘an elli sekiz sehmi ehun lehuma merkûmân 

Ahmed ve Abdullah’a isâbet eylediği lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân 

oldukdan sonra vasî-i mezbûre Şerîfe Hâtûn’un taleb ile  ve bilinen dini hükümle 

yazılan ü varisler arasında bildirilen dini hükümle dağıtılıp pay  tereke-i 

müteveffiyân-ı  mezbûretandırki ber-vech-i  zir  beyân olunur hurrire ğurre-i şehri 

senesinde aşera ve selâse miete ve bin . 
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Müteveffiyân-ı mezbûretânın hisseleri 

Menkûlât ve zimemâtdan 1237 ,19 

Zeyl-i defterde muharrer 0071,30 

Mülk menzil esmânından 1020,30 

2320,02 

0064,24  

Techîz ve tekfîn  61 guruş 10 para  

Kaydiyye 3 guruş 14 para 

2265,18  

Resm-i kısmet-i âdî 0056,25 

2208,33 sahhü’l-bâkî  li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız iki bin iki yüz sekiz 

guruş otuz üç paradır 

Tablo 100 :  364 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i ümm-i 

mezbûre Şerîfe 

Hisse-i ehun lehumâ 

merkûm Ahmed 

Hisse-i ehun lehumâ 

merkûm Abdullah  

 Guruş Para Guruş Para Guruş Para  

Menkûlâtdan 231 -- Kezâ 478 20 Kezâ 478 20 

Mülk 

menzilden 
198 21 Kezâ 461 06 Kezâ 461 06 

 429 21 939 26 939 26 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibâr-ı merkûmeden her birerleri zimemâtdan isâbet 

eden hisselerini ve ümm-i mezbûre dahî kızları müteveffinân-ı  mezbûretân 

terekelerinden isâbet edüb zîr-i isminde gösterilen mebâliği nakden ahz u kabz 

eylediği misillü siğâr-ı merkûmenin hisse-i ırsiye-i musîbeleri sîm Mecîdiyye yirmi 

iki buçuk guruş hesâbıyla derûn-ı defterde olan hisseleriyle cem‘an beş bin yirmi iki 
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guruş otuz para dahî irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlızâde 

Hâfız Mehmed eline nakden verilip  adı geçen yere açıklama verilerek temhîr olundu 

Numro 365 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Şamlı Çiftliğinde sakin iken bundan akdem vefât 

eden  Hasan Ali oğlu Hasan bin Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi  Âişe binti İsmâil ile soyundan gelen çocuğu  Ali ile Derviş dahil olup lede 

dini  aydınlık görünen  sonra sağîrân merkûmânın vakt-i rüşdve sedâdlarınadeğin  

gable din‘den mensûbe mirasçıları  annessi adı geçenin eşi Âişe nâm hâtunun vukû‘ 

bulan istek ü bilgisiyle dini hükümle  yazılıp açık artırmayla    semen misilleriyle 

âhire olunarak esmân hâsılası varisler arasında dini olarak dağıtılıp pay edilen vefat 

edenin metrukatı açıklanıp bildirildi fi’s-sâlis Ramazâni’l-Mübârek li-sene aşera ve 

selâse mie ü bin.  

Tablo  101 : 365 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Al tonlu tay 

re’s  1 / 630  

Doru tonlu? 

kısrak re’s 1/630  

Siyah merkeb 

re’s 1 /  247 

guruş  20 para 

Siyah dana 

re’s 1 / 382 

guruş 20 para 

.... dana re’s 1 

/427 guruş 20 

para     

2 
Koca sakat 

öküz re’s 1/ 72 

Sağîr minder 

1/100 

 

Köhne yorgan  

1/ 30 

Çifte tüfenk  

1/90 

Kılınç  1/ 22  

para 20 kuruş 

3 

Kebîr bıçak  

1/ 67 guruş, 20 

para 

Kepenek 1/40 

Nühâs tencere 

1 , Eldiğânî  2 

/  18  

Kadayıf tebsisi  

1/19 guruş, 20 

para   

Sağîr sini  1/ 

42 guruş  

4 

Nühâs çanak 

tabak  4 / 2,30 

guruş 

Saban temürü 1 

/ 20 

Sağîr kahve 

değirmeni  

1/12  

Balta 

Dehre/tahra?? 

1/ 16  

Bukağı??  1/7  

5 

şa‘îr tolu  

fiyatı,  6  

Kuruş 20 para 

/ 32, 112 

Başlık  7/ 30 
Hurdavât 

menzil  18 

Çuval çift  

1/15  
 

6 
Şa‘îr esmânından eniştesi Veli Mustafa oğlu Yusuf’da alacağı olub ahz u kabz olunan 

27  
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7 

Çiftlik-i mezkûrda kâin mahallinde beyne’l-ehâlî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât 

tahtânî iki oda ve bir saman damı ve bir ahur toprakhâne olub mürûr-ı eyyâm ve kirver-

i a‘vâm ile maşrık-ı harâbve mâil-i türâb olacağı cihetle bi’l-müzâyede bey‘a arz 

eyledikde çiftlik-i mezkûr Kethüdâsı Nikola üzerinde elli üç aded sîm Mecîdiyye’ye 

takarrur edüb ahz u kabz olunan semen 1192 guruş, 20 para 

8 

Kundura çift 1 

Mest çift 1  / 25  

para ,  10 kuruş 

Çorab çift  1/ 5 

guruş , 28 para 

Eski  ayna? 9 guruş 

 

Köhne ipek  Kuşak  

1/ 7 guruş , 20 para 

9 Köhne hayvan başlığı  1/7 guruş , 20 para   

 

Toplam metrukat   4358 lira 38 para 

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefen masrafı 70 guruş 

Çiftlik  mezkûrdan Buruk Halil oğlu  Mehmed’e borc ve şa‘ir esmânından deyni 

olduğu bâ-şehâdet  Tavaslı Süleymân bin Mustafa ve Ramazân Selîm ile ba‘de’l-

isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 313 guruş 20 para 

Callı Veli oğlu İbrâhim bin Hacı İbrahim öküz esmânından bâkî deyni olduğu bâ-

şehâdet  merkûmân Süleymân bin Muatafa ve Ramazân bin Selim ile ba‘de’l-isbât 

ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 112 guruş 20 para 

Köse Bekir oğlu Mustafa bin Mûsâ şa‘îr esmânından deyni olduğu bâ-şehâdet  

Mehmedce oğlu İsmâîl bin Mehmed ve Arab Kara Ali bin Abdullah ile ba‘de’l-isbât 

ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 75 guruş 

Li-ebevyn kız  karındaşı Fâtıma’ya dana esmânından deyni olduğu bâ-şehâdet 

Osmân bin Ali ve Ali oğlu Mustafa bin Mustafa ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-

tahlîf mahkûmun bih olan 382 guruş 20 para 

Dellâliyye 87 guruş 

Kaydiyye 6 guruş 20 para  

Pul behâ râyic akçe  4 
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yekûnü’l-ihrâcât 1051 guruş  

bâkî minel’l-ihrâcât 3302 guruş 32 para 

0082 guruş 20 para    Resm-i kısmet 

3220 guruş 18  para sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 

yalnız üç bin iki yüz yirmi guruş on sekiz paradır.7 

 

Tablo 102 : 365 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Âişe  

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Ali 

Hisse-i ibn-i sağîr merkûm 

Derviş Ali 

Guruş 425 1397 1397 

Para 2 28 28 

 

Ber-mûceb-i bâlâ verese-i mezbûreden zevce-i mezbûre Âişe nâm hâtûn 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmânından hissesine isâbet edübesâmisi zîrinde 

gösterilenmebâliği nakden ederek misillü merkûmânın sîm mecîdiyye yirmi iki 

buçuk guruş hesâbıyla cem‘an iki bin yedi yüz doksan beş guruş on altı para dahî 

usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri 

Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i 

mahkemede tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhîr olundu 

Ba‘de’t-temhîr muahharan zuhûr eden terekesi  

Üç yüz dokuz senesi tarihinde hâsıl olan şa‘îr dolu  kıyye 92 buçuk guruş fiyatı7 

guruş 20 para      693 guruş 10 para 

Diğer şa‘îr dolu kıyye 32 fiyatı 6 guruş 20 para208 guruş 

Şamlı kethüdâsı Nikola’dan ahz u kabz olunan 122 guruş 

Yekûn 1023 guruş 10 para  
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 0283 guruş 20 para 

Dellâliye 18 

Hâsılât-ı mezkûrenin orak ücreti 103  

 Sağîrân-ı mezbûrânın ihtiyâcât-ı zarûriyyeleri içün vasîleri tarafından îfâ olunan  

162 guruş 20 para  

Minha’l-ihrâcât 

Borcu mehir müeccel-i mücbit adı geçen eşi Âişe Hâtûn’a 1000 guruş 

Deyn-i müsbit Şamlı kethüdâsı Nikola’ya kezâ mahkûm 1192 guruş 20 para  

Kaydiyye-i zîr defter 1 guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 2194 guruş  

Bâkî mine’l-ihrâcât     1766 guruş 08 para  

Tablo 103  : 365 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Âişe 

Hisse-i ibn-i sağîr 

merkûm Ali 

Hisse-i sağîr merkûm 

Derviş Ali 

Guruş 225  772 772 

Para  31 28 28 

 

Kesr-i bâkî para 1 

Ba‘de’t-taksîm ibn-i sağîr adı geçen müteveffa olup  mirası vâlidesi eşi 

mezbûre Âişe bint-i İsmâîl ile erkek kardeşi sağîr adı geçen Ali’ye dahil olup 

bildirilen dini aydınlık ve görünen sağîr-i merkûm Ali’nin umûruna gable din‘den 

diniye vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Âişe nâm hâtûnun vukû‘ bulan taleb ve 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûr Derviş Ali’nin zîrde muharrer hissesidir 
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açıklanmış gün olan ’t-tâsi‘şehr-i cemâdiye’l-âhira senesinde ihdâ aşera ile selâse 

miete ü bin 

Bâlâda muharrer hisse-i ırsiyesi  

772 lira  28 para 

019 guruş 10 para  

753 guruş 18 para  

Tablo 104 : 365  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hiss-i ümm-i mezbûre Âişe Hisse-i ehun lehumâ sağîr merkûm Ali 

Guruş 251 506 

Para 6 12 

 

Mûceb-i bâlâ ümm-i mezbûre Âişe hâtûn müteveffâ-yı mezbûrun hisse-i 

ırsiyyesinden hissesine isâbet edübesâmîsi zîrde gösterilen meblağı nakden misillü 

küçük mezburun payı olan sîm Mecîdiye yirmi buçuk para hesâbıyla yüz iki guruş on 

iki para ile babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs kezâ payı yedi bin yirmi sekiz 

para toplam bin iki bin  yetmiş yedi para  li-ecli’l- istirbâh adı geçen Dalamanlızâde 

Mehmed  teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin 

inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu 

mahalle şerh verilerek temhir olundu 

 Numro366 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Manastır Köyünde yaşarken  

müteveffa olan Hacı bin Ahmed oğlu Hasan bin el-Hâc Bakinin mirası eşi menkûha-i 

metrûkesi  Meryem binti Muhammed ile soyundaki büyük oğlu Halîl ile Rüstem ile 

Osmân ile Ömer ve gâibün ani‘l-beled âsâkiri şâhânede bulunan Abdullah ve 

soyundaki büyük çocuğu Gülsüm ve Âişe ve Sultan ve sülbiye sağîre kızları Emîre 

ve Tûtî’ye munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân 

oldukdan sonra gâib-i mezbûrun hisse-i ersiyesini ahz u kabza ve ...? ve hîn-i 
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zuhûrunda kendüye red ve teslîme ve sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşdve 

sedâdına değin tesviye-i umûrlarına gable şer‘den mensûb vasîleri er karındaşları 

ibni merkûm Rüstem nâm kimesnenin verese-i sâire ile ma‘an  vukû‘ bulan istek 

bilgisi ile bilinen dini hükümle yazılıp açık artırmayla semen misilleriyle âhire 

olunarak esmân-ı hâsılası varisler arsında bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye dağıtılan olunan adı 

geçen vefat etmiş kişiye ait kayıt edip bildirilmiş  olunur fi’l-yevmis- dört  

aşeraMuharrem Haramsenesinde aşera ü selâse mie ü bin. 

Tablo 105 : 366 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 Vasat sini   1 / 62 
Kadayıf tebsisi 

1/30 

Hamur leğeni 

1/31,20 

Sağîr tencere  1/ 26, 

20 

2 
Sağîr tebsi 1, 

Çanak 1/ 40 , 20  

Süd tabganı 1,   

Çanak 1 / 26,20 
Çanak 4 / 26 , 20 

Sağîr tencere 1, 

Eldiğânî 1 / 37,20  

3 Kantar 1/47  
Sağîr su tası 1/12 , 

20  

Temür ..... ..... 

1/10,20  

Minder  1, Yorgan 

1, Yasdık 1/  30  

4 
müsta‘mel kilim 

seccâde 1/ 25, 20  

Kâr-ı kadîm 

gümüşlü tek tüfenk  

1 / 126 ,20  

Kâr-ı kadîm tek 

tüfenk  1/ 25, 20 

Diğer tek tüfenk 1 / 

30  

5 
Kara takım tabanca 

2 , Bıçak 1/ 18   
Harbî 1/6 

Kahve takımı 1/22, 

20  

müsta‘mel tarak 1/ 

100  

6 Kıl tarağı  2/ 22, 20 
Tezgâh  2, Çarık 1/ 

72,20  
Menzil hurdavât 50  

Koca ....... re’s 1 / 

200  

7 
Öküz çift  2/ 

1462,20  

ma‘a ...... mevcûd 

olan sağman sağîr 

düğe  1 / 100  

Merkeb re’s 1 / 

416, 10  

Büyük ..... çift 

Fiyatı 20, 5/ 150  

8 

Çul Çifte tüfenk  

fiyatı 16 guruş, 

5/80 

Tobra çift  

fiyatı 6 guruş , 15 / 

90 

Kulak resne 

Fiyatı 10, 4/ 40 
 

9 

Karye-i mezkûrede vaki‘ tarafları Deveci oğlu Bekir ve hacı Ali oğlu Ali menzilleri ve 

tarafeyni tarıkî ‘âmm ile mahdûd fevkânî bir oda bir ahur ve tahtâni bir oda ve bir 

mikdâr havlu/avlu arsasıyla ebniye-i ma‘lumeyi  kapsayan kapı  malikane bi’l-

müzâyede benûn merkûmûn Rüstem ve Osman ve Ömer üzerlerinde takarrur etmekle 

semeni 2000 

10 Yine karye-i mezbûrede vâki‘ tarafları merkûm Hacı Ali Ali ve Tönbek Oğlu 

Süleymân menzilleri ve tarafeyni yol  hâs ile sınır  tahtâni bir odayı kapsayan  diğer bir 
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kapı malik sınır  kezâ benûn-ı merkûmûn Rüstem ve Osman ve Ömer üzerlerinde bi’l-

müzâyede tekarrır etmekle semeni  800 

11 

Yine karye-i mezbûrede vâki‘ tarafları merkûm Hacı Ali Ali ve Tönbek Oğlu 

Süleymân menzilleri ve tarafeyni tarîk-i hâs ile mahdûd tahtâni bir odayı müştemil 

diğer bir bâb mülk menzîl kezâ benûn-ı merkûmûn Rüstem ve Osman ve Ömer 

üzerlerinde bi’l-müzâyede tekarrır etmekle semeni 2000  

12 

Yine karye-i mezbûrede kâin tarafları Hacı Mehmed oğlu Hasan ve kavecioğlu 

Mehmed bağîçeleri ve tarîki ile mahdûd bir evlik mikdârı mülk menzîl bağîçe ibnü 

merkûm Rüstem üzerinde kalmakla semen  100  

13 
Yine köyü  mezbûrede olan bilinen sınırlardaki cirân bir evlik ölçüsünde yonca 

bağîçesi ibni merkûm Halîl üzerinde kalmakla semen 500  

 

Toplam metrûkat 8848 lira 30 para  

Toplam çıkan  

Cenaze ve Kefen masrafı 100  guruş  

Zevce-i mezbûre Meryem’e mihr-i müeccel deyni olduğu bâ-şehâdet  Hayrullah 

Efendi ibn-i Mehmed ve Cumûr oğlu Ömer bin Ahmed isbât ve’t-tezkiye tahlîf 318 

guruş 

Ezgîr kurümbâğ dellâliyesi 137 guruş 

Kaydiye-i defter 13 guruş 

Pul behâ rayic 6 guruş 20 para 

yekûnü’l- ihrâcât    574 guruş 30 para  

fî minel’l-ihrâcât 8274 guruş  

0206 guruş 30 para           resm-i kısmet âdî  

8067 guruş 10 para 
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Tablo 106 : 366  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Meryem 

Hisse-i ibn-i kebîr 

merkûm Halîl  

Hisse-i ibn-i kebîr 

merkûm Rüstem 

Hisse-i ibn-i 

kebîr merkûm 

Osmân 

Guruş 1008 941 941 941 

Para 16 6 6 6 

 
Hisse-i ibn-i kebîr 

merkûm Ömer 

Payı olan gâib 

merkûm 

Abdullah 

Payı olan kızı 

mezbure Gülsüm 

Payı olup adı 

geçen  kızı 

kebîre-i Âişe  

Guruş 941 941 470 470 

Para 6 6 23 23 

 

Payı olup adı 

geçen büyük kızı  

Sultân  

Payı olup adı 

geçen küçük kızı 

Emîre 

Payı olup adı 

geçen  Tûtî 
Kesr-i bâkî 

Guruş 470 470 470  

Para 23 23 23 9 

  

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birerleri tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûr esmânından hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen 

mebâliği nakden ederek eyledikleri  misillü gâib-i mezburun müşterek kurümmülk 

bağda ki hisse-i şâyi‘a semeni olan iki bin dört lira on iki parayı bi’t-tenzîl bâkî sîm 

Mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla yedi yüz yedi guruş otuz dört para ile 

sağîretân-ı mezbûretân içün vasî-i merkûm ma‘rifetiyletereke-i iştirâolan bir kat 

yatak esmân-ı olan otuz guruş ile müşterek gerüm-ü mülk bağda olan hisse-i 

şâyi‘aları esmânından iki bin  kırk iki para  ki toplam üç bin atmış üç lira  on iki 

kuruş  hisselerinden bi’t-tenzîl kezâ sîm mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla 

altı yüz yetmiş yedi guruş otuz dört para ki yüz seksen beş kuruş yirmi sekiz lira usûl 

ve nizâmına tevfiken âhire irbâh ve istirbâhedilmek üzere eytâm müdîri 

Dalamanlızâde Hâfız Mehmed Efendi teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede 

muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhir olundu 
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Numro 367 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Manastır Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât eden  Hacı Hâfız oğlu Hafız Ali bin Hasan bin Ali varisinineşi 

menkûha-i terekesi  Âişe kızı  İslam  ile soyundan gelen  Sa‘dullah ile sülbiye kebîre 

kızları Meryem ve Rahime ve sülbiye sağîre kızı Emiîne’ye dahil olup bildirilen dini 

aydınlık ve görünen sağirân mezbûrânın vakt-i rüşdve sedâdlarınadeğin tesviye-i 

umûrûna gable şer‘den mensûb vasîleri anneleri  adı geçen eşi  Âişe nâm hatûnûn 

varisi sâire ile ma‘an vukû‘ bulan istek ile bilgisi ve  bilenen dini olarak yazılan ile 

açık artırma semen misilleriyle âhire olunarak esmân-ı hâsılası varisler arasında  

farîzatü dini dağıtılıp pay edilen metrukat  müteveffâ-yı mezbûrdur vech-i âtî zikr u 

beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehri Muharrem’i-l Haram li-

sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf  

Tablo  107 : 367 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş  Metrûkât Aded Guruş  

Vasat sini 1 52 Diğer tabak 2 16 

Sağir sini 1 26 Diğer tabak 2 10 

Sağir kazgan 1 45 çanak 4 16 

Süd tabganı 1 21 Diğer çanak 4 19 

tepsi 1 15 Diğer çanak 4 19 

Diğer tepsi 1 19 Su bakırı 1 20 

Süd bakırı 1 13 ......... 1 11 

Kapaklı 

nühâs 

tencere 

1 25 Kilim 1 35 

Diğer 

kapaklı 

tencere 

1 21 
Kahve 

değirmeni 
1 

7 guruş 20 

para 
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Kapaksız 

tencere 
1 20 Yağ bakracı 1 9 

Süd tabganı 1 12 Mûtak alatı 1 50 

Diğer 

kapaklı 

tencere 

1 20 İnek re’s 2 
562 guruş 20 

para 

Sağir 

kapaksız 

tencere 

1 10 
Dişi merkeb 

ma‘a sıpa 
1 

382 guruş 20 

para 

Diğer 

kapaksız 

tencere 

1 4 

Minder 

Yorgan 

yasdık 

1 

1 

1 

50 

Tabak 

Çanak 

1 

1 

12 
Hurdavat 

menzil 
 50 

 

 

Techiz ve tekfin 150 guruş 

Dellâliye   31 guruş  20 para  

Kaydiyye 3 guruş 10 para  

Pul beha rayiç 1 guruş 20 para 

Yekûnü’t-tereke 1572 guruş 20 para 

                            0185 guruş 10 para 

                            1387 guruş 10 para 

                            0034 guruş 20 para       resm-i kısmet-i âdî 

                            1352 guruş 30 para        
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Tablo 108 :  367 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Aişe 

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Sadullah 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Meryem 

Guruş 169 473 236 

Para 30 18 29 

 
Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Rahime 

Payı ıln kızı  sagire-i 

mezbûre 

Emine 

Kesr-i bâki 

Kuruş 236 236  

Lira 29 29 2 

 

Ber-mûceb-i bâlâ varis  mezbûrûndan eşi  Âişe ve bintân-ı mezbûretân 

Meryem ve Rahime’den her birerleri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmânından 

hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukâsetenederek  misillü  içün vasî-i mezbûre ma‘rifetiyle terekeden iştirâ olunan 

bir kat yatak esmân-ı olan altmış guruş bi’t-tenzîl bâkîsîm mecîdiyyeyirmi iki buçuk 

guruş hesâbıyla altı yüz elli  guruş yedi parayı li-ecli’l-istirbah vasîleri vâlideleri 

zevce-i mezbûre Âişe Hâtûn yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve vasî-i mezbûrenin sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhir olundu 

Numro 368 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Develi Karyesinde meskunken  müteveffa olanSili 

bin  Veli oğlu  Hacı muhammed oğlu  el-Hâc  verâseti soyundan gelen  kebîr oğulları 

Cabbar ile Mehmed ve  Ali ve  Âişe ile  dahil olan  bildirilen dini aydınlıkla görülen   

sağirî mezburun vakt-i rüşdvesedâdlarınadeğin  gable  mensûb vasîsi ‘ammîsi Nasûh 

Çavuş bin el-Hâc Mehmed’in verese-i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan  istek ile bilgisiyle 

yazılıp açık artırmayla   semen misilleriyle âhire  olunarak esmân-ı hâsılası varisler 
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arasında  farîzatü dini dağıtılan  olunan vefat edenin metrukatı  mezbûrdur sâlis 

saferi’l- hayr li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve bin  

 

 

 

Tablo 109 :  368 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Sağir kazgan 1 25 
Deve yükü 

kab 
1 15 

Leğen 

Yağ bakracı 

Eldiğani 

Kulblu tas 

1 

1 

1 

1 

30 
İnek ma‘a 

buzağı re’s 
2 450 

Nühâs çanak 

Tabak 

Kahve 

cezvesi 

Tencere 

3 

1 

1 

1 

20 Deve re’s 2 1500 

Çuval çift 1 21 Merkeb re’s 2 500 

Kilim kanad 1 15    

 

Techiz ve tekfin 150 guruş 

Dellâliye 51 guruş  10 para  

Kaydiyye 4 guruş 

Pul beha rayiç 2 guruş 30 para  

Yekûnü’t-tereke 2576 guruş   

0208 guruş  
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2368 guruş  

0089 guruş        resm-i kısmet-i âdî 

2309 guruş      sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-vereseiki bin üç 

yüz dokuz guruşdur 

 

Tablo 110 : 368 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Payı olup Adı geçen büyük oğlu 

Cabbar 

Payı olup Adı geçen büyük oğlu  

Mehmed 

Guruş 659 659 

Para 28 28 

 Hisse-i ibn-i sağir merkûm Ali 
Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre 

Aişe 

Guruş 659 329 

Para 28 34 

 

Kesr-i bâki 2 

Ber-mûceb bâlâ varislerden hepsi tereke-i müteveffâ-yımezbûr esmânından 

hisselerine isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ahz u kabz 

ederek istîfâ-yı hak eyledikleri  misillü Sağiri merkûm Ali’nin hissesi olan sîm 

mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla altı yüz  sekiz parayı   li-ecli’l-istirbah vasî 

–i merkûm Nasûh Çavuş yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve vasî-i merkûmun  sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhir olundu 

Numro 369 

Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Emîr Çiftliğinde meskunken  on yılı   gurresinde 

müteveffa olan  Topal Süleyman oğlu  Hüseyîn oğlu nun varisi nikahlı eşinin terekesi  

Hadîce binti Hüseyîn ile sülbî kebîr oğulları Hasan Hüseyîn ve Mehmed ve İsâ ve 
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gâib-i ani’l-beled Selânik’de sâkin Abdülkerîm ve sülbîye kebîre kızları Emîne ve 

Meryem’e munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân 

oldukdan sonra gâib-i mezbûrun hisse-i ersiyesini ahz u kabz ve hıfz ve hîn-i 

zuhûrunda kendüye red ve teslîme kable şer‘den nîm-i nasb ve nakl edilen ebeveyn 

er karındaşı merkûm Hasan Hüseyin’in verese-i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan 

bilgileriyle dini  olunarak yazılan esmân-ı hâsılası varisler arasında  diniye dağıtılmş 

olunan vefat edenin metrukatı  mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur sâdis 

aşerâ  min şehri Muharremi’l-Hâramli-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo  111 : 369 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Para Metrûkât Aded Guruş Para 

Öküz çift 1 1327 20 Araba gergisi 1 75 20 

Merkeb re’s 1 200  Çuval 1 11 20 

Keçi fiyatı 46 

guruş 
25 1150  Çul 1 65  

Er keçi fiyatı 55 3 165  Çalvar 1 21 20 

Silahlık 1 11  Kem 1 7  

Tek tüfenk 1 134  Namazlık 1 22 20 

Leğen 1 37  ......... 1 20  

Sağir kazgan 1 55  Sini 1 22  

Süd bakracı 1 11  Nacak 1 12  

Tencere 1 34  Hurda temür 5 13 20 

Diğer tencere 1 35  Yağ kutu 1 5  

Su bakırı 1 21  Balta 1 9 20 

Eldiğani 2 16  Bukağı 1 13 20 

Çanak 3 18  Çapa 1 7 20 
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Diğer çanak 2 16  Eski 1 9  

Diğer çanak 2 18  
Çuval fiyatı 10 

guruş 
6 60  

Tas 1 13 20 Heybe 1 30  

İbrik 1 27  Yatak takımı 1 102  

Kahve takımı 1 72  
Diğer çuval 

çift 
1 32  

Kahve soğudanı 1 8  Çuval 1 10 20 

Sandık 1 9   ..Namazlık.... 1 10 20 

Kilim 1 74  Alaca çuval 1 12  

Diğer kilim 1 100  Çul 1 45  

Alaca keçe 1 38 20 Nuhans parça 8 86  

Minder 

Yorgan 

Yasdık 

1 

1 

 

68 
 Tarak 1 28  

Diğer yorgan 

Minder 

1 

1 
49  

Hınta dolu 

fiyatı 12 
6 72  

Çuval çift 1 15  
Hınta hasılatı 

dönüm 
3 151  

Diğer çuval çift 1 14 20 
Şair mahsulatı 

dönüm 
1 50  

Diğer çuval 2 16  
Darı mahsülatı 

dönüm 
1 25  

Diğer çuval 1 8  
Hurdavat 

menzil 
 20  

Diğer çuval çift 1 12 20     

Diğer çuval çift 1 27      
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Toplam metrukat   4787 lira  20 para 

Toplam çıkan  

Müteveffâ-yı mezburun terekesi tahririnde ahire bey‘ u füruht olunan derun-ı 

defterde muharrer bir çift öküz ve bir re’s merkeb ve yedi yüz on dokuz guruş 

kıymetlü on dört kalem eşya-i menkûleden gaib-i merkum Abdulkerim’in müstakilen 

malı olduğu bâ-ikrar verese sabit olan 2246 guruş 20 para  

Techiz ve tekfin 150 guruş 

Dellâliye 51 guruş  10 para  

Kaydiyye 4 guruş  

Pul beha rayiç 2 guruş 30 para   

yekûnü’l-ihrâcât        2354 guruş  

bâkî minel’l-ihrâcât   2524guruş 20 para 

             0063 guruş 04 lira  

  2461 kuruş 06 para. 

 

Tablo 112 : 369 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 

Adı geçen 

Payı olan eşi 

Hadice 

Adı geçen 

payı olan 

büyük oğlu 

Hüseyin  

Adı geçen 

payı oaln 

büyük oğlu  

Mehmed 

Adı geçip 

Payı olan 

büyük oğlu  

İsa 

Payı olan oğlu  

kebîr-i gâib-i 

merkûm 

Abdülkerim 

Guruş 307 430 430 430 430 

Para 27 28 28 28 28 

 

Payı olan 

büyük kızı 

Emine 

Payı olan Adı 

geçen büyük 

kızı Meryem  

Kesr-i bâki   

Guruş 215 215    

Para 14 14 9   
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2246,20 derûn-ı ihrâcâtda muharrer müstakıllen mâlî kısım 

2677,08 

 Müteveffâ-yımezbûr terekesinden isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen 

mebâliği nakden mukâseten   ederek  eyledikleri  misillü merkûm Abdülkerîm’in  

musîbesi  sekiz  ile mustekîlen malı olan iki bin iki yüz kırk altı guruş yirmi para ki 

cem‘an sîm mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla iki bin  yetmiş  sekiz  usûlu ve 

düzene  tevfîken âhire irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde 

Hâfız Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğumahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed 

Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve vasî-i merkûmun  sicill-i mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 370 

Medîne-i Denizli’nin Fesleğen  Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

eden Ulefe oğlu Süleyman oğlununnikahlı eşinin terekesi Zübeyde kızı  Hacı Eyyüb 

ve büyük oğlu  oğlu Ali ile sülbi küçük çocukları  Hamdî ile Eyyûb ile Kâzım ve 

büyük çocuğu Zeyneble dahil olduğu  enver görünen  ve nûmâyân olan  sığârı 

merkûmûn vakti rüşd ve sedadlarına deyin tesviye-i umurlarına gable şer‘den 

vasîlere vâlideleri zevce-i mezbûre Zübeyde nâm hâtûnun verese-i sâire ile ma‘an 

vukû‘ bulan istek  ve bilgisi  ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen 

misilleriyle âhire bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası varisler arasında   tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-

hâmis ve‘l-‘ışrîn min şehri Saferi’l-hayrli-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo  113 : 370 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât aded guruş Metrûkât aded Guruş 

Hurda nühas 

tencere 
1 23 

Müstamel 

elbise parça 

Döşek 

Yorgan 

yasdık 

4 

1 

1 

2 

60 

Vasad 1 40 sandık 1 11 
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tencere 

Kapaklı 

tencere 

Süt tabganı 

eldiğani 

1 

 

1 

 

33 

Minder 

Yasdık 

yorgan 

2 

2 

1 

 

50 

Tepsi 

Çanak 

Tabak 

Eldiğani 

Yağ bakırı 

1 

3 

2 

1 

1 

4 Dülger takım 1 50 

Sağir sini 1 37 
Muhammediye 

kitabı 
1 10 

Diğer çanak 

Tabak 

tas 

3 

3 

1 

36 
Evrak-ı 

perişan cilt 
3 5 

Terazi ma‘a 

dirhem 
 11 ........ ....... 1 

4 guruş 32 

para 

Diğer hurda 

terazi 
1 5 ................ 1 5 

Bıçak 1 19 
Hurdavat 

menzil 
 39 

Mecre 1 5    

Adı geçen yerde ‘ malûmü sınırı kapsamında bir bâb malik  bi’l-  açık artırma 

zevce-i mezbûre Zübeyde üzerinde takarrur etmekle ahz u kabz olunan 

semeni   

 

2050 

Hacı Mahmud oğlu Mahmud zımnında bâ-senet  
1160 guruş 

10 para  

  

Yekûnü’t-tereke  3713 guruş 20 para 

Techiz ve tekfin 150 guruş  

Dellâliye 51 guruş  
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 Kaydiyye 5 guruş 

Pul beha rayic 2 guruş 30 para 

Adı geçen eşi  Zübeyde’ye mehir müeccel borcu  olduğu bâ-şehâdet nalband Hacı 

Şâkir bin Ahmed veyala oğlu İsmâîl bin Mehmed isbât ve’t-tezkîye tahlîf 1000 guruş   

Üç yüz dokuz senesi emlak vergisi olub bâ-koçan muhtârı cânibine îfâ olunan81 

guruş 

Meblağ-ı mezkûrun akçe farkı olub zamm 16 guruş 10 para 

97 guruş10 para  minha’l-ihrâcât 

Yekûnü’l-ihrâcât1306 guruş 20 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât   2411guruş  

             0061 kuruş    kısmeti âdî 

  2350 kuruş 20 para  

Tablo 114 : 370 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre 

Zübeyde 

Hisse-i ibn-i kebir 

merkûm Ali 

Hisse-i ibn-i sağir 

merkûm Hamdi 

Guruş 293 457 457 

Para 33 2 2 

 Payı olan küçük oğlu 

merkûm Eyyüp 

Payı olan  ibn- sağir 

merkûm Kazım 

Payı olan büyük kızı 

mezbûre Penbe 

Guruş 457 457 228 

Para 2 2 21 

 

Kesr-i bâkî 1 para 

Ber-vech-i bâlâ verese-i kibârdan adı geçen eşi Zübeyde ile adı geçen büyük 

kızı  Penbe’den her birerleri tereke-i  müteveffâ-yımezbûr esmânından hisselerine 

isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden mukâseten  ederek  hak  

misillü  merkûmûn içün terekeden iştirâ olunan bir kat yatak esmânı olan altmış 

guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla bin üç yüz on bir 



 

197 

 

guruş altı para dahî usûlu  nizâmına tevfîken li-ecli’l-istirbâh vasîleri vâlideleri 

zevce-i mezbûre Zübeyde Hâtûn yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve vasî-i mezbûrenin sicill-i mahkemede 

muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Ber-beyân  musîbesi   iki  üç  para ile vasîleri bulunduğum siğâr-ı 

mezbûrûnûn hisseleri olan cem‘an bin üç yüz on bir guruş altı parayı li-ecli’l-

istirbâh ma‘rifet-i şer‘le m‘a defteri kassâm tarafıma teslîm olunduğu işbu mahalle 

şerh verilerek  temhîr olundu fî Cemâdiye’l-ûlâ sene üç yüz on üç  

Asıl  Vasî-i zevce-i  

Mezbûre bint-i  

Hacı Eyyûb 

Mühür: Zübeyde   

Numro 371 

Makarr-ı medîne-i Denizli’nin Develi Karyesinde meskunken  öncesinde 

müteveffa olan  Köylüoğlu Mustafa bin Halîl bin el-Hâc  Mehmed’in verâseti sağîre 

kızı Döndü ve  erkek kardeşi  Hüseyin bin mezbur  Halîl’e dahil olan dini aydınlık ve 

görünen olan  sağîre-i mezbûre Döndü’nün tesviye-i umûruna gable şer‘den mensûb 

vasîsi‘ammîsi merkûm Hüseyin’in istek bilgisi dinle yazılan ve açık artırmayla 

semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-

farîzatü’ş-şer‘îyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridirki 

ber-vech-i zîr beyân olunur hurrire fî ğûrre-i  Cemâdiye’l-âhîrali senesinde dört  

aşera ve üç  mie bin  
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Tablo 115 : 371 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Sağîr kazgan  1 45 Fota 1 14 

Kahve 

takımı 
1 30 

Deve kulakı 

Dizgin 

nemse terki 

bağı  

1 

1 

20 guruş 

16 para 

Eldiğânî  

Çanak  

1 

2 

12 guruş  

20 para 

Siyah çınârî 

entari  
1 26 

Yün örtüsü 1 25 
Sağîr heğbe 

Tobra  

1 

1 
27 

Diğer yün 

örtüsü 
1 30 Sağîr keçe 1 

30 guruş 

10 para 

Siyah tevekli 

merkeb 

sıpası re’s  

1 180 
Sağîr 

seccâde  
1 

22 guruş  

20 para 

Koca merkeb 

re’s 
1 70 Çuval çift  1 36 

Gök inek 

ma‘a buzağı 

re’s 

 

1 

 

300 

şa‘îr dolu 

fiyat 5 guruş 

25 para 

 

35 

 

196 guruş 

35 para 

Gök dana 

re’s 
1 

202 guruş 

20 para 

Diğer çuval 

çift 
1 17 

Yün ip 

dirhem fiyatı 

8 guruş 

325 8 
Burma yün  

Câk 

Dirhem 300 

1 

8 guruş 

20 para 
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Deve yünü ip  Kıyye 3 22 
Müsta‘mel 

kilim 
1 100 

Boyalı yün 

ip  
1 

12 guruş 30 

para 

Diğer çuval 

çift  
1 40 

Mahlac 

dirhem 
150 

1 guruş  

20 para 
Diğer çuval  1 

60 guruş 

20 para 

Kızıl 

Carina 

Kıyye 1 

Aded1 

7 guruş  

30 para 

Hınta dolu 

fiyat 10 

guruş 

12 120 

Bükülü yün  

Dirhem  

fiyatı 

18 guruş  

20 para  

Kıyye 1 

300 

32 guruş 

 25 para 

Nakd-i 

mevcûdu 

lirâ-yı 

Osmânî 

5 610 

Karye-i mezkûrede kâin  bilinen sınır  ve’l-cirânbir kapı malik  toprak hanisi 

olub mûrûr-ı eyyâm ve kirver-i a‘vâm ile maşrîk harâb mâil tûrâb 

olacağından bi’l-müzâyede bey‘a arz ederek ruğbâtnâs intikâ‘ında yüz altmış 

guruş da seydi oğlu Hacı Mustafa üzerinde tekarrur etmekle ahz u kabz 

olunan semen 

 

160 guruş  

 

 

Toplam metrukat  2470 kuruş 26 para 

Toplam çıkan  

techîz ve tekfîn ve cedde bir mu‘îneyevasîyeti olduğu bâ-şehâdet Abdi oğlu Hafız 

Mustafa bin Ahmed ve Halîl oğlu Hüseyin bin Halîl şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-

tezkîye vasî-i  muhtarı Köseoğlu Ömer’e îfâ olunan 450 guruş 

Üç yüz dokuz senesi temettü‘ vergüsüne deyni olub bâ-koçan muhtarları Hacı Kozak 

oğlu Süleymân yeddiyle mâl sandığına teslîm kılınan 25 guruş 20 para  

Dellâliye 38 guruş  

Pul beha rayic 2 guruş 30 para  

Kaydiyye  3 guruş 26 para 
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Yekûnü’l-ihrâcât 519 guruş 16 para   

 minel’l-ihrâcât  1951 guruş 10 para  

0048 para  

1902 kuruş 20 para   

Tablo 116 : 371 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre Döndü Hisse-i ehûn merkûm Hüseyin 

Guruş 951 951 

Para 10 10 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden ehun merkûm Hüseyin esmân-ı 

tereke-i  müteveffâ-yımezbûrdan  isâbet edüb ismi zîrinde gösterilen mebâliği 

nakden mukâseten   kabul ederek  eylediği  misillü sağîre-i adı geçen  Döndü payı  

nasîbesi sîm mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla dokuz yüz elli bir guruş on 

para dahî usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri 

Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi  yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûmâ ileyhin sicill-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 372 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye tabi‘ Halulu  Karyesinde sâkin iken 

tarihden altı mâh mukaddem vefât eden Talas kızı Âîşe bint-i İsa bin verâseti küçük  

oğlu Ahmed ve  kebîre bint Meryem’e dahil olduğu bildirilen  lede’ş-din‘ül nur 

aydınlık  ve görünmüş olan küçük   merkûm Ahmed’in vakt-i rüşd ve sedâdına deyin  

tesviye-i umurûna gable şer‘den mensûb vasîsi ‘ammîsi li-ebeveyn kız karındaşı 

bint-i merzbûre Meryem’in istek bilgisi dini yazılan ile açık artırmaylasemen 

misilleriyle  olunarak esmân hâsılası varisler arasında  farîzatü dini dağıtılan 

metrukat olunan müteveffiye-i mezbûre defteridir  âtî  hâmis Saferi’l-hayr yılı  ihdâ 

aşera  selâse mie ve bin.  
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Tablo  117 : 372 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş Metrûkât Aded  Guruş  

Beyaz iplik 

çuval çift 
2 55 

Koker dana 

re’s  
1 450 

Diğer çuval  1  20 

Kestane 

tüğlü 

merkeb re’s  

1 225 

Diğer köhne 

çuval çift 
1 15 

Nakdî 

mevcûdu 

olub ahz u 

kabz olunan  

 1350 

Köhne kıl 

heğbe  

Çul 

1 

1 

20 Siyah 

merkeb re’s  
1 260 

Sağir 

tencere  
2 15 

Gök inek 

ma‘a buzağı 

ve düğe re’s 

3 405 

Köhne sitil 2 20 
Hurdavât 

menzil  
 10 

Sağîr su 

bakırı 

Çanak 

Tas 

Eldiğânî  

2 

2 

1 

1 

20    

 

Techîz ve tekfîn 63 guruş 

Dellâliye 33 guruş 

Pul behâsı rayic 2 guruş 30 para  

Kaydiyye 4 guruş 20 para  
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Yekûnu’t-tereke 2965  guruş 

                           0103 guruş 10 para  

                           2861 guruş 30 para 

                           0071 guruş 20 para   resm-i kısmet âdî  

                           2790 guruş 10 para    sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız 

iki hezar yedi yüz  guruş on liradır 

Tablo 118 : 372 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i ibni sağîr merkûm Ahmed Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre 

Guruş 1860 930 

Para 6 6 

 

Kesr-i bâkî para 5 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden bint-i mezbûre Meryem esmân-ı 

tereke- i  müteveffiye-i mezbûreden  isâbet edüb ismi zîrinde gösterilen mebâliği 

nakden mukâseten  eylediği  misillü i merkûm Ahmed’inhisse-i musîbesi sîm 

mecîdiyyeyirmi iki buçuk guruş hesâbıyla bin sekiz   altı lira  usûl u  düzene  

tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlızâde Hafız Mehmed 

Efendi  yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî 

Efendi’nin inhâsı ve müdîri mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 373 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye muzâf Honaz Nâhiyesinin Hisar 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Kadı oğlu Mehmed Ali bin 

Abdullah bin Mustafa’ varisi nikahlı eşinin terekesi Âişe kızı  Molla Veli ile vâlidesi 

Ümmü Han bint-i Osman ve sülbî sağîr oğlu Abdullah munhasıra olduğu bi’l-ihbâr 

lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra sağir-i merkûmun  olgunluk 

yaşına kadar   tesviye-i umurûna gable din‘den mensûbe-i vesayetçisi ceddesi adı 
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geçen  Ümmühan’ın zevce-i mezbûre ile me‘an vukû‘ bulan  istek  ve bilgisi  dini 

olarak yazılan semen misilleriyle âhîre bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası 

beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-

yımezbûrdur ki ber-vech-iâtî zikr u beyân olunur hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ve’l-‘ışrîn 

min şehri Muharremi’l-Harâmli-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo  119 :  373 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Bargir re’s  1 675 
Nühâs 

zemzemiyye 
1 10 

Dana  1 450 
İplik çuval 

çift 
1 15 

Sağîr kazgan 1 50 

Yün memlû 

döşek 

Yasdık 

Köhne çuval 

çift 

1 

1 

1 

75 

Diğer hurda 

kazgan 
1 40 Dazkırı 

kilimi 
1 53 

Nühâs 

tencere  
2 40 müsta‘mel 

çınârî entari 
1 45 

Tabak 

Çanak 

3 

2 
20 

Diğer köhne 

entari 
1 15 

Eldiğânî 

Çanak 

Tabak 

1 

6 

1 

50 Kuşak  1 17 

Yağ bakracı 

Kâse  

1 

2 
12 

Köhne 

abdeslik 
1 7 

Sini  

Leğen 

Su bakracı 

1 

2 

1 

67 
Hurdavat 

menzil  
 50 

Diğer 
2 50 

Kökri mahsûlâtından olub 
350 
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kapaklı 

tencere 

Çanak 

Tabak 

Kâse 

3 

1 

1 

bi’l-müzâyede âhire bey‘ u 

fürûht olunarak ahz u kabz 

olunan semeni  

 

Toplam çıkan 2197  kuruş  

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefenleme ve sâire 250 guruş 

Dellâliye 44 guruş 

Kaydiyye 3 guruş10 para 

Pul behâ rayic 2 guruş 30 para 

 Zevce-i mezbûre Âişe’ye mihr-i müeccel deyni olduğu bâ-şehâdet  Hacı Ahmed bin 

Ahmed ve Ahmed Efendi ibni Mehmed tezkîye ve 333 para. 

Yekûnü’l-ihrâcât 0633 guruş  

bâkî mine’l-ihrâcât 1564  guruş 

0039 guruş   resm-i kısmet-i âdî  

1525 guruş  

Tablo 120 : 373  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Adı geçen eşinin payı 

Âişe 

Adı geçen annesinin payı 

Ümmühân 

Payı olan  ibn sağîr 

merkûm Abdullah 

Guruş 190 254 1080 

Para 25 6 9 

 

Ber-mûceb-i bâlâ mezburun zevce-i Âişe ve ümm-i mezbûre Ûmmühân’dan 

her birerleri  tereke-i müteveffâ-yı mezbûresmânından hisselerine  isâbet edüb 

esâmileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve mukâseten  ederek istîfâ-yı hak 
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eyledikleri  misillü sağîr-i merkûm içün vasî-i mezbûre ma‘rifetiyle terekeden iştirâ 

olunan bir kat yatak esmânı olan yüz guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm mecîdiyyeyirmi iki 

buçuk guruş hesâbıyla dokuz yüz seksen guruş dokuz para dahîusûl u  nizâmına 

tevfîken âhîre irbâh ve istirbâh edilmek üzere ceddesi ümmü mezbûre Ümmühan 

Hatûn yeddineteslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî 

Efendi’nin inhâsı ve vasî-i mezbûrenin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine 

iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 374 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye muzâf Honaz Nahiyesinin Haydar 

Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Gücanoğlu Mehmed bin İsmâîl 

oğlunun varisi olan nikahlı eşinin terekesi Huri  kızı  Hacı Osman ile annesi  Âişe 

kızı Hüseyin ve küçük çocuğu  Hüseyin’e dahil olup bildirilen  lede-din‘ül aydınlık 

görünen  ve nûmâyân oldukdan  sağir  merkûm Hasanın  tesviye-i umûrûna  gable 

dini  olan varisi  vâlidesi adı geçen eşi Huri ile ümm-i mezbûrenin ma‘an vukû‘ 

bulan  taleb ve iltimasları ve  ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede 

semen misilleriyle bey‘ olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-

şer‘îyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir  ki ber-vech-

iâtî zikr u beyân olunur hurrire fî ğurre-i Cemâdiye’l-âhîra li-sene ihdâ aşera ve 

selâse mie ve elf 

Tablo  121: 374 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Köhne aba  1 32 Küfe çift  2 16 

Diğer aba  1 32 
şa‘îr dolu 

fiyatı 5 guruş 
Kıyye 12 60 

Müsta‘mel 

tazkırı kilim 
? 50 

müsta‘mel 

kuşak  
1 65 

Müsta‘mel 

Çuval çift 
3 

57 guruş  

20 para 

Koca merkeb 

ma‘a sıpa 

re’s  

1 150 

Müsta‘mel  

çuha çarık 
1 46 Harar çift  1 36 
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Eşlik  1 

Köhne elbise 

parça  

Çorab  

8 

1 
30 .....re’s  1 

1046 guruş 

10 para 

..... 4 16 

Sarı inek 

ma‘a buzağı 

re’s  

1 
326 guruş 10 

para  

Balta  

Keser 

Kelpedan 

Eğerci 

temürü  

Bel 

Dehre  

2 

2 

1 

1 

3 

1 

61 

Siyah inek 

ma‘a buzağı 

re’s 

1 275 

Kahve tavası 1 30 Beyaz dana  1 
4 guruş  

5 para 

Köhne 

kazgan 

Leğen  

1 

1 
50 Renk yün  11 81 

Diğer sağîr 

kazgan  
1 50 Devvar 3 95 

Tencere  

Kadayıf 

tebsisi 

Cam tas 

1 

1 

1 

46 

Diğer devvar 

fiyatı 21 

guruş 20 

para  

Kıyye 15 
322 guruş  

20 para 

Eldîğânî 

Tabak 

Çanak  

2 

3 

1 

24 

 

Pekmez 

gübac/güvec 
1 20  

Su bakırı  

Süd dabganı 

Sağîr tencere  

1 

1 

1 

40 Kepenek 1 36 

Diğer sağîr 

tencere  
3 30 

Birâderi Mustafa’da alacağı 

olub tahsîl olunan  

40 guruş  

20 para 

Kendüden mukaddem vefât eden kız karındaşı Fâtıma terekesinden hissesi 
100 
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olub vâlidesi mezbûre Âişe zimmetine geçen  

 

Toplam tereke 3642 , 20 para 

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefenleme 100 guruş  

Huri Hatûn’a mihr-i müeccel deyni olduğu bâ-şehâdet ...? oğlu ...? Mehmed bin 

Ahmed ve ...? oğlu Ali Efendi İbni Hasan şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 

ve’t-tahlîf mezbûre Huriye Hatûn’a îfa olunan 333 guruş 

Rum milletinden Espir oğlu Bandal veled-i Espir’e deyni olduğu bâ-şehâdet Köle 

oğlu Hafız Mehmed bin Mehmed ve ButÖmer oğlu Ömer bin Mustafa şehâdetleriyle 

şahitlerle delilli tezkiye ve’t-tahlîf 266 lira. 

Üç yüz üç ve sekiz ve dokuz seneleri emlak ve temettu‘ vergüsüne deyni olub bâ-

koçan muhtarları Kürt Ali oğlu Mahmûd ma‘rifetiyle mal sandığına teslim olunan 

396 guruş 

Pul behâ rayic 2 guruş 30 para 

Dellâliye 70  guruş 

Kaydiyye 5 guruş10 lira 

Yekûnu’l-ihrâcât 1173 guruş  

bâkî mine’l-ihrâcât 2469  guruş 20 para 

0061 guruş 30 para   resm-i kısmet âdî  

2407 guruş 30 parasahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız beş yüz yirmi beş 

guruşdur.  
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Tablo 122  : 374  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Huriye 

Hisse-i ümmü 

mezbûre Âişe 

Hisse-i ibni sağîr merkûm 

Hüseyin 

guruş 300 401 1705 

para 38 11 21 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i mezbûreden zevce-i mezbûre ümm-i mezbûreden 

her birerleri esman-ı tereke-i  müteveffa-yı  mezbûrdan her birerleriesmânı tereke-i 

müteveffa-yımezbûrdanisâbet edüb esâmileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukâseten  ahz u kabz ve istîfâ-yı hak eyledikleri  misillü sağîr-i merkûm Hüseyin’in 

hisse-i musibeleri sim mecidiye yiğirmi iki buçuk kuruş seksen para dahi usûlu  

nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlızade Hafız 

Mehmed Efendi  yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed 

Rüşdî Efendi’nin ve müdir-i mûma-ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 375 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tabi Halulu Karyesinden olup bundan 

akdem Karapınarkaryesi civarında sakin iken vefat eden Kara...Halil.... oğlu 

Mehmed bin Halil bin mirası nikahlı eşi metrûkesi Cennet  bint-i Hacı İbrahim ile 

sulbi sağir oğlu Hüseyin ve sülbiye sağire  kızları  Âişe ve Kezban ve Eşe ve sülbiye 

sağire kızı Ümmi’ye dahil olduğu  ihbâr  dini aydınlık ile görünen olan  sağirani  

umûrûlarına gable dinden tabi vasîsleri vâlideleri zevce-i mezbûre Cennet nâm Hatun  

ile verese-i kibarın  ma‘an vukû‘ bulan  taleb ve iltimasları ve  bilinen  şerle yazılan 

ve açık artırmayla semen misilleriyle  fürûht olunarak gelir hasılatı  varisler arasında  

bi’l-farîzatü diniye dağıtılmış  olunan   ki şehri Rabi‘ü’l-evvel li-sene ihdâ aşera ve 

selâse mie ve elf 
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Tablo 123 : 375 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Kıl yazgı 

çulu 
1 

22 guruş 

20 para 

Tencere 

Çanak 

Eldîğânî 

2 

3 

 

25 

Deve tüğlü 

cedîd kilim 
1 45 Keçe  1 15 

Köhne deve 

yünlü kilim 
1 21 

Hurdavât 

menzil  
 20 

Müsta‘mel  

köhne çuval  
8 

67 guruş 

20 para  

Siyah tonlu 

sakat inek 

re’s ma‘a 

buzağı 

 

1 
122 

Sağîr köhne 

seccâde 
1 6 

Oğlaklı keçi 

fiyatı 47 
46 2162 

Köhne 

kepenek  

Köhne deve 

yünlü kilim 

1 

 

1 

45 

 

Kısır keçi 

fiyatı 32 
69 2208 

Çadır ma‘a 

sitil 
1 122 

Boz koca 

deve re’s  
 225 

Boz merkeb 

re’s  
1 180 

Diğer boz 

dişi deve re’s  
1 675 

 

 

Techîz ve tekfîn kader-i ma‘rûf180 guruş  

Dellâliye-i eşya119 guruş  

Kaydiyye9  guruş 

Pul behâ rayic 4 guruş 20 para 

Yekûnu’t-tereke 5961  guruş 
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0312 guruş20 para 

                           5648 guruş 20 para 

                           0141 guruş 10 para            resm-i kısmeti adi 

                          5507 guruş 10 para       

Tablo 124 :  375 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Cennet 

Hisse-i ibni sağîr 

merkûm Hüseyin 

Hisse-i ümmü mezbûre 

Âişe 

guruş 688 1606 803 

para 16 10 5 

 
Payına düşen büyük kızı 

Kezban 

Payına düşen büyük 

kızı  Eşe 

Payına düşen küçük kızı 

olan   Ümmi 

guruş 803 803 803 

para 5 5 5 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibardan her birerleri esman-ı tereke-i  müteveffa-yı  

mezbûrûn isâbet edüb esâmileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve mukâseten    

misillü sağîran-ı mezbûranın hisse-i musibeleri sim mecîdiye yirmi iki buçuk guruş 

hesabıyla toplam  iki  dokuz guruş on beş para dahi usûlu  nizâmına tevfîken irbâh ve 

istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlı zade Hafız Mehmed Efendi  yeddine 

teslîm olunduğu  Rüşdînün ve müdir-i mûma-ileyhin sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 376 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Çeşmebaşı Karyesinde sakini 

olup öncesinde müteveffa  olan  Hacı Ali oğlu Osman bin el-merkûm Hacı Ali bin 

Hasan’ın verâsetini ancak soyundan gelen küçük oğlu  Mustafa’ya dahil olduğu 

bildirilen dini aydınlıkla görünen  sağiri merkum  zamanı rüşd ve sedadına değin 

tesviye-i umûrûna gable şer‘den mensûb vasîsi li-ebeveyn ‘ammîsi Ali oğlu 

Mustafa’nın taleb ve bilinen  şerle yazılan  ve açık artırmasemen misilleriyle  
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olunarak esmân hâsılası  dinin farzı olarak dağıtılmış  olunan tereke-i vefat edenin 

kaydı ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire  Rabi‘ü’l  li-sene ihdâ aşera ve selâse 

mie ve bin 

Tablo  125 : 376 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Kayalık dişi 

deve re’s 
1 1125 

Tencere  

Çanak 

Eldîğânî su 

bakracı 

Tabak 

1 

2 

1 

1 

35 

Diğer 

kayalık dişi 

re’s  

1 1125 Çuval çift 1 15 

Diğer 

tulumba 

deve re’s  

1 1260 Sarı inek res 1 405 

Diğer 

tulumba 

tablıgdeve 

re’s  

1 1125 Diğer sarı   270 

Dişi merkeb 

ma‘a sıpa 

re’s  

1 150 ..Ma stil  
202 uruş 20 

para 

Keçe 

Kepenek 

1 

1 
30 

Hırdavat 

menzil 
 

32 guruş 20 

para 

 

 

Techîz ve tekfîn kader-i ma‘rûf200 guruş 

Dellâliye141 guruş 20 para 

Pul behâ rayic 4 guruş 20 para 

 Kaydiyye-i Defter 9 guruş  
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Yekûnu’t-tereke 5775 guruş   

0355 guruş 

                           5420 guruş  

                           0135 guruş 20 para            resm-i kısmet-i adi 

5284 guruş 20 para       

Ber-beyân-ı bâlâ sağiri merkûm Mustafa’nın babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûz malı gümüş  para  iki buçuk kuruş muhasebesiyle   bin iki yüz seksen dört 

guruş yirmi para dahi usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere 

eytam müdîri Dalamanlızade Hafız Mehmed Efendi  yeddine teslîm olunduğu dini 

hukukun katibi olan  Rüşdî  ve müdir-i mûma-ileyhin sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 377 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tabi  Tombadin Karyesinde sakin iken 

bundan akdem vefat eden Sarı Mehmet kızı Aişe bint-i Mehmet bin Abdullah’ın 

verâseti sadr-ı küçük çocuğu  Mustafa ve sadriye büyük çocuğı Cennet ve sağire kızı 

Fatıma’ya dahil olan   dini aydınlık ve görünmüş olan  sonra sağirani mezburanın 

tesviye-i umûrûrlarına gable şer‘den mensûb vasîleri kız kardeşi Cennet’in istek  ve 

bilgisi  ve  şerle yazılıp açık artırmayla semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak 

esmân-ı hâsılası varisler arasında  farîzatü dini olarak dağıtılan  olunan vefat edenin 

metrukatı  mezbûrdurki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis 

aşera min şehri Rabi‘ü’l senesinde  ihdâ aşera  selâse mie ve bin . 
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Tablo  126 : 377 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

 

Sagîr tencere  

 

1 

15 
Sagîr 

Kazgân  
1 30 

Çanak  2 

Sagîr 

eldigânî 
 5 

Kâr-ı kadîm 

tek 1  
1 

40 

Tüfenk 1 

Sagîr 

seccâde  

 

1 12 

Köhne 

yorgan   
2 

50 

Keçe 2 

Kebîr bıçak  1 10 
Çadır ma‘a 

sünbül  
1 150 

Siyah tüylü 

merkeb 
Re’s 1  337,20 Koyun  45 fî 50 2250 

 

Techîz ve tekfîn kader-i ma‘rûf 100 guruş 

Dellâliye 74 guruş 20 para  

Pul behâ rayic 2  guruş 30 para 

Kaydiyye-i defter5 guruş 30 para 

Yekûnu’t-tereke 3722  guruş 20 para 

0183 guruş 

3539 guruş 20 para 

                           0088      resm-i kısmeti adi 
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3451  yalnız üç bin dört yüzelli bir guruşdur    

Tablo 127 : 377 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i ibni sağîr 

merkûm Mustafa 
Adı geçen eşi  Cennet Adı geçen kızı Fâtıma 

kuruş 1725 862 862 

 20 30 30 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden  kebîre Cennetin esmân tereke  

müteveffiye-i mezbûreden isâbet edüb ismi zîrinde gösterilen  meblağı nakden ve 

mukâseten  ve   misillü adı geçen küçük  Mustafa ve Fatıma’nın musibelerine 

mahsuben bâ ma‘rifeti şer vasileri mezbure Cennet’in terekeden iştirâ eylediği bir kat 

yatak esmanı elli guruş hisse-i musibelerinden bi’t-tenzîl bâki  sim mecîdiye yirmi 

iki buçuk guruş hesabıyla  iki bin beş  sekiz  dahi usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve 

istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlı zade Hafız Mehmed Efendi  yeddine 

teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhası ve 

müdir-i mûma-ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle 

şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 378 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye tâbi‘  Düşmebaşı  Karyesinde sakin 

iken bundan akdem vefat eden Bevişoğlu Nasûh Çavuş oğlu  Ali bin nikahlı eşinin 

terekesi Fatıma kızı  diğer Nasûh soyundan gelen  kebîr oğulları Ali ve gâibün ‘ani’l-

beled asakir-i şahânede bulunan Mehmed ve sülbiye kebîre kızı Aişe’ye münhasıra 

olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nûmâyân oldukdan sonra gâibü 

merkum Mehmed’in hisse-i ersiyesini ahz u kabza ve hîn-i zuhûrunda yeddine redu 

teslime gable şer‘den kısım-ı nasb  li - ebeyvn erkek kardeşi  merkûm Ali’nin verese-

i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan  taleb ve iltimasları ve  ma‘rifet-i şerle tahrîr ve bi’l-

müzâyede semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası varisler 

arasında  bi’l-farîzatü dini dağıtılmış  olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir 

ki ber-vech-iâtî zikr u beyân olunur hurrire fî ğurre-i şehr-i Zi’l-ka‘detü’ş senesi  

aşera ve selâse mie ve bin. 
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Tablo  128 : 378 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Kokur sakat 

inek ma‘a 

buzağı  

Re’s  121,20 

Diğer siyah 

düğe inek 

ma‘a buzağı  

Re’s 1 250 

Bir yaşında 

dana  
1 70 Öküz çift  1 900 

Diğer siyah 

öküz  
  Boz tüylü   250 

Timurî kır 

bargir 
1 600 

Müsta‘mel 

keçe  
3 45 

İplik çul  1 30 İplik çuval  3 60 

Cedîd harâr 

çift  
1 22,20 

Müsta‘mel 

çuval  
Çift 1 20 

Sagîr kazgân 

1 

30 

 30 

Süd taygânı 

1 

12 

 12 

Eldigânî  1 

24 

Sagîr tencere  1 

27 Çanak 2 
Su Bakırı 1 

Tabak 1 

Mısır darı 

dolu  
Kıyye 15 fî 6 90 Şa‘îr dolu  

Kıyye 5 fî 6 

 

30 

Bıçak   1 

22,20 
Kahve 

takımı  
1 22,20 

Tabanca 1 

Hırdevat-ı  100    
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menzil 

 

 

Techîz ve tekfîn 85 guruş  

Dellâliye  64 guruş 20 para 

 Pul behâ rayic 2  guruş30 para  

Kaydiyye 4 guruş 30 para 

Yekûnu’t-tereke 3227 guruş    

0157 guruş 

3070 guruş  

0076 guruş 30 para      resm-i kısmeti adi 

2993 guruş 10 para  

Tablo 129 : 378  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Fatıma 

Hisse-i ibni  

kebîr merkûm 

Ali 

Hisse-i ibn-i ğaib-i 

merkum Mehmed 

Hisse-i bint-i 

kebîre-i mezbûre 

Aişe 

guruş 374 1047 1047 523 

para 6 24 24 32 

 

Kesr-i bâki 5 âded 4 guruş 

Ber-beyân bâlâ verese-i merkûmeden herbirerleri esmân-ı tereke-i  

müteveffiye-i  mezbûrdan isâbet edüb ismi zîrinde gösterilen  meblağı nakden ve 

mukâseten misillü ğaîb-i merkûm Mehmed payı  mûsibeleri  sim mecîdiye  iki buçuk  

hesabıyla  bin kırk yedi guruş yirmi dört  para dahi usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve 

istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlızade Hafız Mehmed Efendi  yeddine 

teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve 
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müdir-i mûma-ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle 

şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 379          

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye muzâf Honaz nahisine tabî Turaban 

karyesi ehâlisinden olup Hicaz mefreset tırazdanavdiyet ederek esnâ-yı râhda vefat 

eden el-Hac Ahmed Ali bin Mehmed bin varisi olan nikahlı eşinin terekesi  Fâtıma 

bint-i el-Hac Bekir ile sülbi sağir oğlu Mustafa ve sülbiye sağire kızları Aişe ve 

........... ve Ümmühan ve Halime dahil olup bildirilen dini hüküm açıklandıktan  sığâr-

ı mezburenin  tesviye-i umûrlarına kable şer‘den mensub vasileri valideleri zevce-i 

mezbure Fatıma’nın taleb ve iltimasları ve  ma‘rifet-i şerle tahrîr ve bi’l-müzâyede 

semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası varisler arasında  bi’l-

farîzatü dini dağıtılmış  olunan adı geçen vefat edenin metrukatı  âtî açıklanan  

olunur hurrire fî ğurre-i Cemadiye’l-ûlâli-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo  130 : 379 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Cihazına 

iade olunan 

nakd-i 

mevcûdı  

Lira-yı 

Osmânî 1,5 / 

Mecîdiye 1,5 

aded 

 

 1497,30 
Mahmudiye 

altını  
1 100 

Abanî üslük  3 75 
Diğer abanî 

üslük 
1 100 

Yarım abanî 

sarık 1 
  

Diğer yarım 

abanî sarık 1 
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40 48 

Benânî sarık  2 21 Çuval  3 39 

Mor meşrah  1 45 
Dir yeşil 

meşrah  
1 45 

Müsta‘mel 

eğer heybesi  
1 30,20 

Sagîr tencere  1 

30 

Eldigânî 1 

Kapak 2 

Tas 1 

Güveç 2 

Vasat kazgân 

1 
1 67,20 

Sagîr kazgân 

1 
1 36 

Vasat sinî  1 50 

Minder  1 

50 Yorgan 1 

Yasdık 1 

Diğer köhne 

yorgan  
1 20 

Çuha militan  1 
200 Abdestlik 1 

Hırka 1 

Pekmez 

kıyye 30  

 60 Kıl çul  1 22,20 
Üzüm kıyye  

50 fî 30 para 

Müsta‘mel 

kilim  
1 135 

Deve yünlü 

kilim  
1 45 

Çuval çift  1 20 

Köhne 

minder  

2 

100 Yorgan 2 

Yasdık 2 

Seccade  1 20 

Şa‘îr dolu  

105 fî 5 

 

 525 

Hınta dolu  120 fî 10 1200 
Sarı öküz çift 

1 / boz dana 
 650 
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re’s 1 

Kısır ineği 

re’s  

1 135 Siyah 

merkeb re’s  

1 225 

Çift edevatı 

takım  
1 90 

Alnı sakar 

bir yaşından 

çıkma tay 

re’s 

  1 150 

Saman 

tahmînen    

yük 20 60 Hırdavat-ı 

menzil 

 100 

 

Yekûnu’t-tereke 6032 guruş 10 para 

Techîz ve tekfin kefaret-i savm ve yemin ve nüzûrât-ı sâiresine ve vücuh-ı ber 

mu‘îneye sarf olunmak üzere olduğu bâ-şehâdet  şemsi Hâceoğlu Yusuf bin Mehmed 

ve Hasan Ali bin Hâlîl şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye vasî-i muhtarı 

İmamoğlu Ahmed’e ifâ olunan 600 guruş 

Zevce-i mezbûre Fatıma Hatun’a mihr-i müeccel ve cihet-i karzdan değni olduğu bâ-

şehâdet Hacıoğlu Musa bin Ahmed ve İsa Çavuş ibn-i Mehmed bin Ali ve Hasan Ali 

bin Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve  620 guruş   

Tellal  eşya-i mübî‘a  90 guruş 30 para  

Pul behâ rayic akçe 5  guruş 20 para 

 Kaydiyye-i defter 9 guruş  

Toplam çıkan    1325  

fî minel’l-ihrâcât  4707  

                              0117 guruş 20 para      resm-i kısmet-i adi 

                              4589 guruş 20 para       
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Tablo 131 : 379 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Fatıma 

Hisse-i ibni sağîr 

merkûm Mustafa 

Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre  Âişe 

guruş 573 1338 669 

para 27 24 12 

 
Payına düşen kızı  

sağire-i Eşe 
Payına düşen Ümmühan Payına düşen kızı   ........ 

guruş 669 669 669 

para 12 12 12 

 

Kesr-i bâki 5 âded1 guruş 

Ber-beyân bâlâ verese-i merkumeden zevce-i mezbûre esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb ismi zîrinde gösterilen  mebâliği nakden ve 

mukâseten misillü sığâr-ı mezbûrenin hisse-i musibeleri sîm mecîdiye yirmi  buçuk  

hesabıyla dört  bin on beş  guruş otuz iki parayı  dahî usûl u  nizâmına tevfîken irbâh 

ve istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi  

yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin 

inhası ve müdir-i mûma-ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu 

mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 380         

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’nin Kayalık mahallesinde sâkin iken 

tarihden beş sene mukaddem vefat eden Kızılhisârlı nefer kızıÜmmî bin  Mûsâ 

Hasan  sadrî sağîr  Hasan sadriye kebîre kızı Emîne ve sağîre kızları Mervîn/Revîn 

ve Meryeme’e ba‘de’l-inhisâr kable’l-kısme zevc-i merkûm Mûsâ dahî vefât edüb 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerîfe bint-i Mehmed ile sülbî sağîr oğlu 

merkûm Hasan ve sülbiye kebîre kızı mezbûre Emîne ve sağîre kızları mezbûretân 

Revin ve Meryem’e  münhasıra ve tashîh-i mes’ele mîrâsları menâsihine vechile yüz 

altmış sehmden olub sehm-i mezkûrdan beş sehmi zevcesi mezbûre Şerîfe’ye ve 

altmış iki sehmi ibn-i sağîr merkûm Hasan’ın ve otuz birer sehmden cem‘an doksan 
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üç  sehmi benât-ı mezbûrât Emîne ve Merdîn ve Meryem’e isâbet eylediği lede’ş-

şer‘ül enver zâhir ve nümayan oldukdan sonra sığâr-ı mezburenin  tesviye-i 

umûrlarına kable şer‘den mensub vasileri li-ebeveyn ammileri Mustafa bin el-

merkûm Hasan ile verese-i kibâr-ı sağireninma’an vukû‘ bulanve taleb vemarifetleri 

ve  ma‘rifet-i şerle tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle bey‘ olunarak olunan 

tereke-i müteveffîye-i mezbûredir ki ber-vech-iâtî zikr u beyân olunur hurrire fî’l 

yevmi’l-hâmis min şehr-i Cemadiye’l-ûlâli-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo 132 : 380 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Kayalık dişi 

deve re’s  
1 950 

Diğer Kayalık 

dişi deve  
1  

 yaşında torum  1 850 Siyah  1 150 

Deve yünlü 

döşek  
1 

36 Yeşil sandık  1 30 

Yasdık 1 

Çuval 5  5 

30 

Sagîr 

müsta‘mel 

kilim 

1 51 Mendil 1 

Tobra 2 

Diğer 

müsta‘mel 

deve yünlü 

kilim 

1 70 

Kapaklı 

tencere 1  
1 

22 
Eldigani 1 

Çanak 1 

Hınta dolu  16,5 fî 11 181,20 
Müsta‘mel 

urgan  
4 12,20 

Hırdavat-ı 

menzil  
 25    
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Yekûnu’t-tereke 2030 guruş    

Dellâliye 40 guruş 20 para  

Pul behâ 2  guruş 30 para  

Kaydiyye 3 guruş  

Resm-i kısmet-i âdî 49 guruş 20 para  

yekûnü’l-ihrâc 2095 guruş 30 para 

1934  verese bin dokuz yüz otuz dört on paradır. 

Tablo 133 : 380 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i mezbûre 

Şerîfe 

Hisse-i ibni sağîr 

merkûm Hasan 
Adı geçenin payı Emîne  

guruş 60 749 374 

para 20 20 30 

 
Adı geçenin payı 

Merdîn 

Hisse-i bint-i sağire-i 

mezbûre Meryem  
 

guruş 374 374  

para 30 30  

 

Bâlâ-yı ser-nâmede vefat eden zevc-i merkum Musa bin Hasan veresati 

mezbure şerife Mehmed sülbi sağir oğlu merkum Hasan mezbure Emine kızları 

mezburetân merdin ve Meryem’e münhasıra oldukdan sonra sığari mezburenin vasi-i 

mensubları ‘amm-i merkum Mustafa’nın verese-i kibar ile ma‘an vukû‘ bulan talep 

ve marifetleri ve marifet-i şer’le tahriri ve bil müzayede semen misilleriyle bey‘ 

olunarak esmân-ı hâsılası beynel verese bil farizet-i müteveffayı mezburun 

müstakilen 5 Cemadiyel evvel sene 1311 

Yekûnü’t-tereke 3408 guruş  

minha’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfin kefaret-i savm ve yemin ve nüzûrât-ı sâiresine  sarf olunmak 

üzere vasiyeti olduğu Mavioğlu Mehmed bin Salih ve Sarrac Hacı Mustafa bin 

Hamza nam kimesneler şehadetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye vasî-i muhtarı 

Mustafa’ya ifâ olunan 300 guruş 

Zevce-i mezbûre Şerîfe  Hatun’a mihr-i müeccel deyni olduğu bâ-şehâdet 

merkûm bâ-şehâdet Hacı Mavi oğlu Mehmed bin Salih ve boyacıoğlu Hacı Mehmed 

bin Halîl  nâm kimesneler şehâdetleriyle 600 kuruş     

Dellâliye eşya-i mübî‘a 68 guruş  

Pul behâ rayic akçe 1 guruş 20 para  

Kaydiyye-i defter 5 guruş 10 para  

Yekûnü’l-ihrâcât984 guruş 10 para 

Bâkî minel’l-ihrâcât   2443 guruş 10 para  

0060 guruş 30 para   resm-i kısmet-i âdî 

2372 guruş 20 para    

Tablo 134 :  380 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu  

 
Adı geçene düşen pay 

Şerîfe 

Adı geçene düşen pay 

Hasan 

Adı geçene düşen pay 

Emîne  

guruş 296 830 415 

para 24 14 7 

 
Adı geçene düşen pay 

Merdîn 

Adı geçene düşen pay 

Meryem  
Kesr-i bâkî 5 aded 

guruş 415 415 3 

para 7 7  

 

Ber-beyân-ı bâlâ kibârdan birerleri isâbet edüb zîr-i esâmilerinde gösterilen  

mebâliği nakden ve mukâseten ve istîfâ-yı hak eyledikleri misillü sağîrûn-ı 

mezbûrunun hisse-i musibeleri sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla üç elli 

dokuz guruş dahî usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytam 

müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi  yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i 
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şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhası ve müdir-i mûma-ileyhin sicill-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 381 

Makarr-ı livâ olan medîne-i  Denizli’ye tâbi Torapan  eden Durmuş Musa bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hâce Aişe binti Ahmed ile sulbî 

kebîr oğulları Hacı Mehmed ve Ali ve sulbiye kebire kızları Aişe ve Elif ve Fatıma 

ve Meryem ve Asiye’ye ba‘de’l-inhisâr kable’l-kısme ibn-i merkûm Ali dahi vefât 

edip verâseti vâlidesi mezbûre Hace Aişe ile merkûm Hacı Mehmed ve li ebeveyn 

kız karındaşları mezbûrât Aişe ve Elif ve Fatıma ve Meryem ve Asiye’ye ba‘de’l-

inhisâr kable’l-kısme mezbûre Hace Aişe idüp Hacı Mehmed ve sadriye kızları 

mezbûrât Aişe ve Elif ve Fatıma ve Meryem ile  Asiye’ye dahil olduğu merkûmeden 

benât-ı mezbûrâtın taleb ve iltimâsları ve tahrîr semen-i misilleriyle verese-i 

merkûmûna mezbûr defteridir ki ber zîr hurire fî gurre-i lisene aşer ve selâse-mie ve 

bin . 
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Tablo  135:  381 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Koca öküz 

çift  

1 675 Boz merkeb 

re’s  

1 337,20 

Diğer siyah 

merkeb re’s  

1 337,20 Siyah inek 

ma‘a dana 

re’s  

1 405 

Doru tüylü 

koca bargir  
1 337,20 Keçi  30 fî 45 1350 

Müsta‘mel 

kilim  

1 112,20 Deve yünlü 

köhne kilim  

1 45 

Yazgı çulu  1 112,20 

Yün minder  2 

120 Yorgan 2 

Yasdık 2 

Diğer yazgı 

çulu  
1 90 

Müsta‘mel 

çuval  
5 50 

Döşek  1 

90 Vasat kazgân  1 60 Yorgan 1 

Yasdık 1 

Kebîr 

tencere  
2 45 

Eldigânî  1 

60 Süd tayganı 1 

Su tası 1 

Çanak  5 

30 
Köhne 

Kazgân  
1 45 

Su Tası 1 

Oğlak  14 fî 22,20 315 

Erkeç  

3 fî 75 

 225 

Evaç (?)  1 55 

Hınta dolu  

100 fî 10 

 1000 

Şa‘îr dolu  100 fî 6 600 

Nakd-i 

mevcûd lira-

yı Osmânî  

 1220 
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10 fî 122 

Çul  2 

300 

Diğer çul  1 

165 Seccade 1 Seccade 1 

Çuval çift 1 Çuval 1 

Diğer çul 1  1 

  200 
Hırdavat-ı 

menzil 
 200 

Çuval Çift 1 

Seccade 1 

Bakır 1 

 

Verese-i mezbûreden bint-i mezbûre Elif zimmetinde olan eşyâ semeni 1500 

Yine verese-i mezbûreden bint-i mezbûre Fatıma zimmetinde olan eşyâ semeni 1500 

Karye-i mezbûrede kâin ma‘lûmu’l-hudûd ve’l-cîrân tahtânî dört odalı bir bâb toprak 

hâne verese-i merkûmeden ibn-i merkûm Hacı Mehmed üzerinde kalmağla takdîr 

etdikleri kıymet-i muhammenesi 1500 

Yekûnü’t-tereke 13082,20 

Techîz ve tekfîn 200 

Harc-ı husûsî 112,20 

Pul bahâ râyic 9,30 

Kaydiye-i defter 

19,30 

13082,20 

00342 Yekûn 

12040,20 
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00318,20 Resm-i kısmet 

1242 

Tablo 136 : 381 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Adı geçen kişinin payı 

Mehmed 

Adı geçen kişinin payı 

Aişe 

Adı geçen kişinin payı 

Elif 

lira  3549 1774 1774 

 22 22 22 

 Hisse-i bint-i mezbûre 

Fatıma 

Hisse-i bint-i mezbûre 

Meryem 

Hisse-i bint-i mezbûre 

Asiye 

guruş 1774 1774 1774 

para 22 22 22 

 

Kesr-i bâkî para 6 

Ber beyân-ı bâlâ verese-i mezbûreden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edip esâmîleri  zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukâsıtan taraf-ı şer‘den mürsel mahkeme-i şer‘iyye ketebesinden Rüşdü verilerek 

temhîr olundu.  

Numro 382 

Makarr-ı Livâ olan Medine-i Denizli’ye muzâf Honaz kıralarından 

Uzuncabunar karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden …? Oğlu İsmâîl bin 

Mustafa bin Ahmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hûri bint-i Abdi ile 

kendinden akdem vefât eden zevcesi diğer Hûri bint-i Bekir’den Bekir ve zevce-i 

mezbûre Huri’den sağîr oğulları Ali ve Abdi ve Mustafa ve Sülbîye Sağîr kızları 

Fâtîma ve ümmi ve zevce-i  mezbûre Huri’nin batnında müstebin tahmînen dört 

mâhliyeti hamil merkûmuna ve oldukdan sonra sığârı merkûmenin tesviye-i 

umûrlarına kable’ş-şer‘den mensûb vasîleri ibni …? Bekir’in zevce-i mezbûrları ile 
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ma‘an vukû‘ bulan taleb ve iltimasları ve ma‘rifeti semen misilleriyle bey‘ olunarak 

hurrire fil Rabi‘ü’l- ihdâ aşera  selase . 

Tablo 137 :  382 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Pekmez 

tavası  
1 45 Yağ bakırı 1 1 20 

Vasat 

tencere  
1 25 Sagir tencere  1 12 

Çanak  4 15 Leğen  1 10 

Müsta’mel 

çuval çift 
3 30 

Yün memlu 

minder   
1 

70 
Yorgan 1 

Yasdık 1 

Müsta‘mel 

çuval çift  
3 30 

Melas (?) 

dolu  
55 fî 6,20 357,20 

Şa‘îr dolu  35 fî 5 175 Hınta dolu  20 fî 10 200 

Burçak dolu  15 fî 8 120 Anbar göz  2 292,20 

Diğer anbar 

göz   
2 270 

Sarı ve siyah 

öküz çift 
 1 900 

Kır tay   300  Siyah eşek  1 350 

Çift edevatı 

ile  teker 
1 80 

Hırdavat-ı 

menzil  
 50 
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Yekûnü’t-tereke 3499 guruş 20 para   

Techîz ve tekfîn 200 

Dellâliye eşyâ-i mebî‘a 70 

Kaydiye-i defter 5,10 

Pul bahâ râyic 2,30 

Zevce-i mezbûre Huriye Hatun’a mehr-i müeccel deyni olduğu bâ şehâdet Hacı 

Ahmed bin Hacı Ali ve Delibaşoğlu Mustafa bin İbrahim nâm kimesneler 

şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 80 

Yekûnü’l-ihrâcât 358 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

3141,20 

0078,20 resm-i kısmet-i âdî  

3063 sahha’l-bâkî li’t-taksîm-i beyne’l-verese yalnız üç bin altmış üç guruşdur. 

Tablo 138 : 382 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Adı geçenin payına düşen 

Huriye 

Adı geçenin payına düşen 

Bekir 

Adı geçenin payına düşen 

Ali 

guruş 382 446 446 

para 35 26 26 

 Adı geçenin payına düşen 

Abdi 

Adı geçenin payına düşen 

Mustafa 

Adı geçenin payına düşen 

Fatıma 

guruş 446 446 223 

para 26 26 13  

 

Adı geçenin payına düşen 

Ümmi 

 

 mezbûre Ümmi mezbûre 

Ümmi 

payına düşen Hisse-i 

haml-i mevkûf 
 

guruş 223 446  

Para  13 26  
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Kesr-i bâkî para 9 

Ber-beyânı bâlâ verese-i kibârı merkûmeden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb esâmileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukaseten ve istifâyı misillü sığâr-ı musîbeleri sîm mecîdiyyeleri yirmi iki buçuk 

guruş hesabıyla cem‘an iki bin iki yüz on üç guruş on para dahî cüz’i olmakla li-

ecli’l-irbâh vasî-i merkûm Bekir yeddine teslim olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve vasi-i merkûm Bekir’in sicill-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu.  

Numro 383 

Makarr-ı Livâ olan Medine-i Denizli’ye tâbi‘Küçükdere köyünde yaşarken 

mütevvafa olmuş tarihden Cilli kızı Hadîce binti Ali bin Abdullah’ın verâseti sadriye 

kebîre kızı Âişe ve sağîre kızı Döndü benât-ı Mehmed ile li-ebeveyn kız karındaşları 

Cennet ve Zeyneb binti el-merkûm Ali’ye munhasıra olduğu zâhir ve nûmâyân 

oldukdan sonra sağîreyi mezbûre Döndü’nün tesviye-i umûruna kable’ş-şer‘den 

mensûb vasîsi hâletesi uht-i mezbûre Zeyneb’in verese-i kibâr ile ma‘an vukû‘ bulan 

taleb ve iltimasları ve ma‘rifeti semen misilleriyle olunarak beyne’l-verese bi’l-

farizâtı şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûre defteridir ki 

ber-vechi zîr beyân olunur hurrire fil yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrîn min Ramâzani’l-

mübârek li-sene ihdâ aşera ve selase mie ve elf 
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Tablo 139 : 383 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Yün kıyye  1 14 Çuval çift  1 31 

Diğer çuval çift  1 22,20 

Sagîr seccâde  1 

20 

Tobra 2 

Köhne deve 

yünlü kilim parça  
1 35 Sagîr kazgân  1 30 

Kulplu bakrac  1 19 

Sagîr tencere  1 

30 

Çanak 3 

Diğer köhne 

tencere  
1 

22,20 Mısır darı dolu  8 fî 6 48 
Eldiğâni 1 

Çanak 2 

Diğer müsta‘mel 

çuval  
3 90 Hırdavat-ı menzil  30 

Siyah tüylü deve  1 202,20 

Siyah kısır inek 

re’s 1 

270 

1 270 

Bir yaşında dana 

re’s  
1 122 

Boz tüylü dişi 

merkeb  
1 292,20 

Diğer boz tüylü 

koca merkeb re’s  
1  

Boz tüylü sıpa 

merkeb re’s  
1 135 

Diğer boz tüylü 

kör sıpa merkeb 

re’s 

1 132 

Köhne senbil  1 

10 
Çuval 1 
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Koyun  

5 fî 15 

5 fî 15  250 

Çandıroğlu 

Mustafa 

zimmetinde 

alacağı olup tahsîl 

olunan  

 160 

Ayanoğlu 

Süleyman 

zimmetinde 

alacağı olup 

tahsîl olunan  

 250 

Ayvazoğlu Ömer 

zimmetinde 

alacağı olup tahsîl 

olunan 

 122 

Çillioğlu Ali 

zimmetinde 

alacağı olup bâ-

kabûl-i verese 

idhâl olunan  

 122    

 

Yekûnu’t-tereke 2659 guruş 20 para  

Techîz ve tekfîn 102 /  

 Dellâliye eşyâ-i mebî‘a 40  

Pul bahâ râyic 2,30 

Kaydiye 4 

0148,30 Yekun 

2510,30 

0062,30 Resm-i kısmet-i âdî 

2448  
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Tablo 140 : 383 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Adı geçenin  payı Aişe Adı geçenin  payı Hondi 

guruş 816 816 

para   

 Adı geçenin  payı Cennet Adı geçenin  payı  Zeyneb 

guruş 408 408 

para   

 

Ber-beyânı bâlâ verese-i kibârı mezbûreden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffiye-i mezbûreden isâbet edüb zîri esâmileri gösterilen mebâliği nakden ve 

mukaseten ahz-u kabz ve istifâyı hak eyledikleri ve misillü sağire-i mezbûre 

Döndü’nün hisse-i musîbesi sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla on usûlû 

tevfîkan irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlızâde Hafız Mehmed 

Efendi yeddine teslim olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdi 

Efendi’nin inhâsı ve sicilli mahkemede muharrer üzerine verilerek temhîr olundu.  

Numro 384 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Küçükdere karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât eden Çomaklıoğlu bin Ali ve Aişe ba‘de’l-inhisâr kable’l-kısme 

ibn-i merkûm Ali dahi vefât idüp verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmi binti 

Hasan ile sulbiye sagîre kızı Uçmahlık Huri ve li ebeveyn kız karındaşı mezbûre 

Aişe’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘i’l-enver  zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra sagîre-i mezbûre Huriye’nin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi 

vâlidesi mezbûre Ümmi’nin taleb ve iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede semen-i misilleriyle bey‘ u füruht olunarak esmân-ı hâsılası mezbûr 

defteridir ki ber vech-i âtî zikr ü beyân olunur hurire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min Zi’l-

ka‘deti’ş-şerîfe lisene ihdâ aşer ve selase-mie ve elf.  
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Tablo 141 :  384 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Kokur   

 

500 

 

Sarı inek   1 591 

Bir yaşında 

dana re’s  
1 150 Öküz derisi 1 92 

Koyun  55 fî 75 4125 
Dişi sakat 

merkeb re’s  
1 135 

Köhne 

minder 35 
  Keçe 1 20 

Köhne çuval 

2 

12 

2 12 Köhne heğbe  1 6 

Hurde 

tencere  
2 

56 
Hırdavat-ı 

menzil 
 10 

Eldiğani 1 

Tas 1 

Su bakırı 1 

Sagîr leğen 1 

 

Toplam metrukat 5736 

Toplam çıkan  

Techîz ve tekfîn kadr-i ma‘rûf 200 

Aded-i ağnâm rüsûm içün bâ koçan mal sandığına îfâ olunan 297,20 
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Yaran Mustafa bin Ali nâm kimesneye cihet-i karz deyni olduğu bâ şehâdet 

Beytimur oğlu Ahmed bin Veli ve Cırıkoğlu Osman bin Abdullah nâm kimesneler 

şehâdetiyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf merkûma te’diye olunan 500 

Beytimur oğlu İbrahim Mehmed nâm kimesneye saman esmânından deyni bâ 

şehâdet merkûmân ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 36 

Dellâliye eşya-i mebî‘a 114,30 

Pul bahâ râyic akçe 4,10 

Kaydiye 8 

Toplam çıkan 1161,10 

Bâkî mine’l-ihrâcât 

4574,30 

0114,10 resm-i kısmet-i âdî 

4460,20 sahha’l-bâkî li’t-taksîmi beyne’l-verese yalniz dört bin dört yüz altmış 

buçuk guruşdur 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ümmi 371,28 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Huri 1486,33 

Hisse-i uht-i lehümâ mezbûre Aişe 2601,39 

Ber beyân-ı bâlâ merkûmeden eşi ile uht-i lehumâ mezbûre Aişe’den her 

birerleri esmân-ı tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edip esâmîleri zîrînde 

gösterilen mebâliği nakden ve mukâsıtan eyledikleri misillü sagîre-i mezbûre 

Huri’nin hisse-i musîbesi sîm mecîdiye yirmi iki buçuk hesâbıyla bin seksen  dahi 

usûl ve nizâmına tevfîkan irbâh ve istirbâh edilmek üzre eytâm müdîri 

Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi yedine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu.  
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Numro 385 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’nin Musa Ağa mahallesinde sâkin iken 

1309 senesi Zilhiccetüş şerifesinin 14.günü tarihinde Kizir Şerif Ali bin oğlu 

elmerkum  oğlu Abdullahın verese-i zevce-i menkuha-i metrukesi Fatma binti ahmet 

ile sülbi kebire oğulları Ali çavuş ve İbrahim …… ve gaip ..inzaliyede sakin Mehmet 

ve sülbiye ve kebire kızı Aişeye munhasıra olduğu bil ihbar ledeş şerül enver zahir 

ve nümayan olduktan sonra gaip merkumun zuhuruna değin hisseyi ersiyesi ahz u 

kabz zuhur…. Kendine kableş şerden kısmı  tayin olunan li evebeyn er karındaşı 

Musa ile ibrahim efendinin verese-i saire ile maan vuku bulan taleb ve marifetleri 

marifet-i şerile tahrir ve  tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle âhire bey‘ u 

fürûht olunarak esmân-ı hâsılasından bâkîyesine olur …bil farizatiş şeriye olunan 

ber-vech-i zir  vel ışrın min şehri’l zikadetil şerife li-sene ihda aşere ve selasete miete 

ve bin. 

Tablo 142 : 385 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Kebîr kazgân  1 106 
Pekmez 

tabası  
1 75 

Süd tayganı 

1 

24 

1 24 
Nühas 

tencere  
3 77 

Leğen  1 

32    
Sağir Sini 1 

Diğer 

tencere  
1 

30 Nühas kapak  5 28 
Çanak 2 

Tabak 1 
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Yağ bakracı  1 14 Tas  1 8 

Sini  1 81 
Diğer hurda 

sini 1 
1 36 

Diğer sagîr 

sini  
1 30,20 Tepsi 1 1 23 

Köhne kilim  2 23 
Hırdavat-ı 

menzil 
 50 

 

Karaman karyesi civârında kâin tarafları Mumcuoğlu el-Hâcc Hafız Hasan 

Efendi ve Honazlıoğlu el-Hâcc Halil ve iki tarafı zarûret-i deyn içün bâ-yed-i münâdî 

sûk-ı sultâniyede ve mecma‘-ı nass olan mahallerde müddet-i medîde nidâ ve 

müzâyede olunarak rağbât-ı nâss inkıtâ‘ında da‘vâ vekillerinden Trabzonlu el-Hâcc 

Abdullah Efendi üzerinde takarrur ederek ahz u kabz olunan semen 4000 

Debbâğhânede kâin tarafları Kara Mustafa ve Arabbaşıoğlu Mustafa ve Hacı 

Abdülhalim vereseleri dükkânları ve tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk debbâğ 

dükkânı kezâ bi’l-müzâyede verese-i mezbûrûndan Ali Çavuş ve İbrahim Efendi 

üzerlerinde kalmağla semeni 3800 

Yekûnü’t-tereke 8467,20 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 150 

Borcu mahallede ıspatlı olan mezbûrede vâkı‘ câmi‘-i şerîfin nükûd-ı 

mevkûfesinden mütevellîsi Şeyh Osman Efendi’ye bâ i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun bih 

olan 1350 

Deyn-i müsbet Molla Osman oğlu kerîmesi Hadice Hatun’a kezâ 920 
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Gazallı mahallesinde vâkı‘ câmi‘-i şerîfin nükûd-ı mevkûfesinden mütevellîsi 

Hacı Ferazade Ali Efendi’ye bâ sened deyni olduğu bâ şehâdet Urgancı Mehmed 

Efendi ibni Ali ve Habib Efendi ibni diğer Ali ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 647 

Altıntop mahallesinden Tekkelioğlu zevcesi Fatıma binti el-Hâcc Mehmed 

Ali nâm hatuna kırk aded yüzlük kaime olarak bâ sened deyni olduğu bâ şehâdet 

Receb oğlu Mehmed Çavuş ibni İsmail ve Müftioğlu Ahmed Çavuş ibni Mehmed ile 

kezâ ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf 1215 

Dört aded yüzlük kaime bir lira-yı Osmani i‘tibariyle  

Lira-yı Osmânî aded 10 fî 121,20 

Menâfi‘-i umûmiye sandığına seneden deyni olduğu tebeyyün etmekle 

me’mûrı cânibine îfâ olunan 1335,20 râyic-i akçe 

Bin üç yüz sekiz ve dokuz seneleri emlâk vergisinden dolayı mal sandığına 

deyni olduğu bâ-koçan tebeyyün etmeğle mahalle-i mezbûrenin muhtârı Çakmaklı 

Hacı Osman oğlu Mustafa Çavuş’a îfâ olunan 193,10 râyic akçe  

Bâlâda muharrer füruht olunan emlâk-ı mezkûrelerin mübâya‘a hüccet harcı 

olup ihrâcı lâzım gelen 180 kezâ râyic akçe 

Dellaliye 169,2 

Kaydiye-i defter 13 

Pul bahâ râyic akçe 6,30 

Yekûnü’l-ihrâcât 6180 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

2287,20 

0057 resm-i kısmet-i âdî  

2230,20  

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatıma 278,32 
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Payına düşen büyük oğlu Ali 557,24 

Payına düşen büyük oğlu  kebîr-i İbrahim 557,24 

Payına düşen kebîr-i gâib-i merkûm Mehmed 557,24 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Aişe 287,32 

Kesr-i bâkî para 4 

 

252,00an üç yüz üç ila üç yüz altı tarihine değin dört senelik temettu‘ vergisi minhâ 

305,24 

Verese-i hâzırûn-ı mezbûrûndan her biri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

esmânından bâkî hisselerine isâbet idüp esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden 

ve mukâsıtan ederek misillü gâib-i merkûmun bâlâda muharrer üç yüz üç senesinden 

üç yüz altı senesi tarihine değin terâküm eden dört senelik temettu‘ vergisinden râyic 

akçeye tahvîli ile bâ koçan mahalle-i mezbûre muhtarı Çakmaklı Hacı Osman oğlu 

Mustafa Çavuş’a îfâ olunan iki yüz elli iki guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm mecidiye yirmi 

iki buçuk guruş hesâbıyla yirmi dört para dahi usûl ve nizâmına tevfîk âhara irbâh ve 

istirbâh edilmek üzere Dalamanlızâde Mehmed  teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye 

başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i 

mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu. 

Numro 386 

Makarr-ı livâ olan Medîne-i Denizli’ye tabi Karahayıt  Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Kürdoğlu Hasan bin Abdurrahman bin Abdullah’ın 

veraseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emine bint-i Mustafa ile sülbi sağir oğlu 

İsmail’e münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nümayan oldukdan 

sonra sağiru merkûmun tesviye-i umûruna kable şer‘den mensub vasisi validesi 

zevce-i mezbûre Emine’nin taleb ve iltimasları semen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht 

olunarak  ber-vech-i zir  beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’s-sabi min şehri’l-

Zikadeti’l-şerife li -  sene isnâaşera ve selâse miete ve elf 
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Tablo  143 : 386 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Kokur inek 

ma‘a buzağı re’s  

1 / 270  

Diğer kokur 

inek ma‘a 

buzağı re’s 1 / 

340  

Siyah inek 

ma‘a dana 

re’s 1  / 545  

İki yaşında 

dana re’s 1 / 

225  

 

Yekûnü’t-tereke1380 guruş     

techîz ve tekfîn  110 guruş 

Dellaliye 27  guruş 20 para  

Pul beha rayic 1 guruş 20 para 

Kaydiyye 2 guruş  

yekûnü’l-ihrâcât         0141  guruş  

bâkîmine’l-ihrâcât     1239  guruş    

                                   0031  guruş    resm-i kısmet-i âdî 

1208 guruş    sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız  bin iki yüz sekiz 

guruşdur 

Tablo 144 : 386  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Adı geçen eşinin payına düşen  Emine  Adı geçen  küçük merkûm İsmail 

Lira  151 1057 

   

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i  merkûmeden adı geçen eşi esmânı mezbûrdan 

isâbet edüp ismi zirinde gösterilen meblağı nakden ve mukaseden ve istifayı misillü 

sağire-i merkûm İsmail’in hisse-i musibesi sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş 

hesabıyla bin elli yedi guruş  dahî usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek 

üzere eytam müdîri Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi  yeddine teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhası ve müdir-i 
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mûmâileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh 

verilerek  temhîr olundu 

Numro 387 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tabi Balkaya  Karyesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden Kara Mahmudoğlu İbrahim bin Mahmud bin İbrahim 

varisi nikahlı eşinin terekesi Hadice bint-i Hasan Ali ile validesi diğer Hadice bint-i 

Mahmûd sülbiye-i sağire kızı Tûtîi ve li ebeveyn er karındaşı Ali’ye münhasıra 

olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümayan oldukdan sonra sağire-i 

mezbûre Tuti’nin  tesviye-i umûruna kable şer‘den mensûb vasîsi ceddesi mezbure 

Hadice’nin verese-i kibâr-ı sâire ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve ma‘rifetleri ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle âhire bey‘ u fürûht 

olunarak esmân-ı hâsılası varisler arasında bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye hurrire fi’l-yevmi 

min  şehri Muharremü’l-Haram li-sene isna aşera ve selâse miete ve elf 

Tablo   145 :  387 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Koca hadim 

(?) deve re’s 

 

1 787,20 

Üç yaşında 

taylak deve 

re’s  

1 810 

Kayalık (?) 

deve torum  
 102,20 

Oğlaklı kısır 

keçi  
230 fî 48 11040 

Siyah 

merkeb  
  Diğer dişi   250 

Sagîr tencere  2 

25 

Hamur 

leğeni  
1 

20 
Çanak 2 

Su bakırı 1 

Su tası 1 
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Su tulumu  2 8 
Tek timurlu 

tüfenk  
1 25 

Sagîr 

seccade  
1 22,20 Köhne keçe  2 36 

Çuval çift  1 30 
Deve yünlü 

kilim  
1 45 

Çadır ma‘a 

senbil ve 

urgan  

1 300 
Kahve 

takımı  
1 15 

Doru tüylü 

bargir 
1 472,20 

Hırdavat-ı 

menzil  
 45 

 

Toplam terek 15184    

Toplam çıkan 

Cenaze masrafları kader-i maruf 200 guruş 

Ehun merkûm Ali’nin hâl-i seferinde babası meüteveffâ-yı mezbûr Mahmud’dan 

mevrûs bâ-kassâm hisse-i ersiyesi olup vasîsi müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde 

alacak hakkı olduğu  bâ-şehâdet Molla İbrahim oğlu Süleyman bin İbrahim ve Molla 

Hasan oğlu Halil bin diğer İbrahim şehâdetleriyle  bade’l-isbat ve’t-tezkiye ve’t-

tahlîf  merkûm Ali yeddine olunan 2893 guruş 

Dellaliye 303 guruş 30 para  

Kaydiyye 22  guruş 30 para 

Pul beha rayic 12 guruş 20 para  

Keçi ra‘î ücreti deyni olup çobanı Mehmed’e ifâ olunan 150 guruş 

Yekûnü’l-ihrâcât 4822  guruş  

Bâkî mine’l-ihrâcât      10362 guruş    
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0259  guruş    resm-i kısmet-i âdî 

10103 guruş    sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız on bin  yüz üç guruşdur 

Tablo 146 : 387  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Adı geçen eşinin payına düşen Hadice Adı geçen ümm-i Hadice 

guruş 1262 1683 

para 35 26 

 Adı geçen Dudu Adı geçen ahh-ı lehümâ merkûm Ali 

guruş 5051 2104 

para 20 39 

 

Ber-beyân-ı bâlâ kibar-ı mezbûreden hepsi  esmânı tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdan isâbet edüp esamileri zirinde gösterilen meblağı nakden ve mukaseden ve 

istifayı misillü sağire-i Tûti payi mûsibesi sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş 

hesabıyla beş bin elli bir guruş yirmi para  dahî usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve 

istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi  yeddine 

teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhası ve 

müdir-i mûma-ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle 

şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 388 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tabi Goncalı  Karyesinde sâkini olup 

müteveffa olan  Yörük Hüseyinoğlu Ahmed bin Abdullah ‘ın veraseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Emîre ‘Âişebint-i İbrahim ile zevce-i mezbûre batnında 

mütebeyyin tahmînen yedi mâhlıkhaml-i mevfûke sonra haml-i mevfûkun hîn-i 

zuhûrunda tesviye-i umûruna kable şer‘den mensûb vasîsi Aişe’nin vukû‘ bulan taleb 

ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle bey‘ u 

fürûht olunarak esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve 

taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridirsâlis min şehri Zilka‘detüş-

şerif li seneaşera ve selâse miete ve elf 
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Tablo  147 : 388 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Gök tonlu öküz re’s  1 675 

Diğer gök ve kokur  

öküz çift  
1 100 

Köhne minder  1 

51 Kepenek  1 32 Köhne Yorgan 1 

Yasdık 1 

Harar çift  1 31 Kıl heybe  1 18 

Köhne kanaviçe   3 

24 

Eldigânî  1 

20 

Çul harar 1 Çanak 2 

Mısır darı dolu  

10 fî 

5 

 

50 Köhne harâr çift  1 10 

Çift ahvânî takım  2 33 Kubur (?)  1 20,18 

Tabanca   21 

Çifte tüfenk 1 

185,25 

Harbi 1 

Kebir bıçak  1 53 Silahlık  1 4,30 

Kokur inek ile  

buzağı  re’s 
 326,10 Dişi eşek   360 

Dişi merkeb sıpası re’s  1 247,20 Gök dana   405 

İki yaşında dana re’s  1 190 Hırdavat-ı menzil  100 

Hırdavat-ı menzil   100 
Bir yaşında dana 

re’s  
1 115 
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Kara Mustafa tarlasında 

mezrû‘ olan şa‘îr  
 940 

Kara Mustafa 

tarlasında olan 

nadas 

 225 

Değirmenönü 

mahallesinden Kantarcı 

Hacı Mustafa tarlasında 

mezrû‘ olan şa‘îr 

 270    

 

Toplam tereke 4956 lira 25 para   

Toplam düşen  

Techîz ve tekfîn kefâret-i savm ve yeminve nüzûrât-ı sâiresine sarf olunmak üzere 

vasiyet edüb ve infâzına Bozoğlu Mehmed bin Ahmed’e vasî-i muhtârı vasf ve tayin 

edüb müsırran ale’l-ifâ-i alel vefateylediği bâ-şehadet İbrahim  Efendi ibn-i Ali ve 

Hacı oğlu İbrahim bin Hüseyin şehâdetleri ile ba‘de’l- isbât ve tevfikiyevasi-i 

merkûm Mehmed’e ifa olunan 500 guruş  

Hayvanat-ı mezkura rai ücretinden dolayı Hasan oğlu Ali’ye deyni olduğu bâ-

şehâdet-i merkûman ile sabit olub ba‘de’t-tezkiye ve’t-tahlîf merkûm Ali’ye tevdiye 

olunan 202 guruş 20 para 

.......oğlu Mustafa’ya cihet-i karzdan deyni olduğu bâ-şehâdet Buldukoğlu Ali Çavuş 

ibn-i Ahmed ve Bozoğlu Ömer bin Ömer şehâdetleriyle merkûma verilen 283  

Eşyayı mübia 99 lira 5 para 

Pul beha rayic  4  guruş 10 para 

Kaydiyye 7 guruş 20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât        1096 guruş 15 para 

Bâkî mine’l-ihrâcât    3860  

                                   0096 kuruş 20 âdî 

                                   3763 guruş 30 para    
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Tablo 148 : 388 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Payına düşen eşi Ebre Aişe Payı   hamli mevkûf 

Guruş 470 3293 

Para 18 12 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i  merkûmandan zevce-i mezbûre esmânı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüp ismi zirinde gösterilen meblağı nakden ve 

mukaseden ahz u kabz ve istifayı hak eylediği misillü haml-i mevkûfun hisse-i 

mûsîbesi sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem’an üç bin iki yüz doksan 

üç guruş on iki para  dahî usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere 

eytam müdîri Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi  yeddine teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdir-i mûmâ 

ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  

temhîr olundu 

Numro 389 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tabi Halulu köyünde vefat eden 

Çomaklı Molla Mustafa Mehmed bin Abdullah ‘ın veraseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Aişe bint-i Ömer ile sülbî sağîroğulları Mehmed ve Ali ve sülbiye sağire 

kızı Hadice’ye münhasıra olduğu zâhir ve nümayan oldukdan sonra sağîrûn-ı 

mezbûrunun  tesviye-i umûrlarına kable şer‘den mensûb vasîleri min kabli ümm-i 

ceddleri merkûm Ömer bin Himmet’in taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

bi’l-müzâyede  semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası varisleri 

arasında dini olarak dağıtılan  mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur 

hurrire  gurre-i Zi’l-hiccetü’l li-sene ihda aşera ve selâse . 
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Tablo  149 :  389 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Koca kokur inek 

ma‘a buzağı re’s  
1 207,20 

Buzağılacı düğe 

re’s  
1 250 

Diğer kokur inek 

ma‘a buzağı re’s 
1 270 

Bir yaşında dana 

ve  

düğe re’s  

2 145 

Siyah ve sarı 

öküz çift  
1 70 

Siyah dişi 

merkeb ile sıpa  
 250 

Boz dişi merkeb 

ma‘a sıpa re’s  
3 300 

Siyah koca 

merkeb re’s  
1 155 

Kuzulu ve kısır 

koyun  
68 fî 71 4757 Toklu koyun  70 fî 53 3710 

Sagîr tencere 2 

25 

Çanak  2 

20 
Tabak 1 

Eldigânî  1 Süt tası 1 

Köhne çuval  1 10 

Köhne keçe  2 

42,20 Yorgan 1 

Yasdık 2 

Müsta‘mel çuval  5 50 Sarı heybe  1 10 

Çadır ma‘a senbil 

ve urgan 1 

135 

1 135 
Hırdavat-ı 

menzil  
 30 

 

Yekûnüt tereke 11067  
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Toplam düşen Techîz ve tekfîn kader-i ma‘rûf 200 guruş  

Aded-i ağnam rüsûmu olup bâ-koçan mal sandığına îfâ olunan 615 guruş 

Müteveffâ-yı mezbûrun  zevcesi mezbûre Aişe Hatun’a babası merkûm Ömer’in hîbe 

eylediği 24 koyun mezbure Aişe’nin mihri müecceli  olduğu bâ-şehâdet  kirani bin 

Hüseyin oğlu  İbrahim ile Molla bin  Süleyman kimesneler şehâdeti ile ba‘de’l-isbât 

ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf mezbûreye aynen teslim olunmakla semeni 1734 guruş 

Dellaliye Eşyayı mübia 221 guruş 20 para 

 Pul beha rayic9  guruş 20 para  

Kaydiyye-i defter 16 guruş 20 para 

yekûnü’l-ihrâcât        2769 guruş 20 para 

bâkî minel’l-ihrâcât   8300 guruş 20 para   

                                   0207 guruş 20 para   resm-i kısmet-i âdî 

                                   8093 guruŞ   sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız 

sekiz bin doksan üç guruşdur 

Tablo 150 :  389 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Payına düşen adı geçen Aişe 
Küçüğün payına düşen merkûm 

Mehmed 

guruş 1011 2832 

para 25 22 

 
Payına düşen adı geçen küçük 

Ahmed 
Hisse-i  bint-i sağire mezbûreHadice 

guruş 2832 1416 

para 22 11 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i  merkûmeden zevce-i mezbûre Aişe esmânı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüp ismi zirinde gösterilen meblağı nakden ve 
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mukaseden ahz u kabzı ve istifayı hak eylediği misillü sağîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i 

musibeleri sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem’an yedi bin seksen bir 

guruş on beş para  dahî usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere 

eytam müdîri Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi  yeddine teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhası ve müdir-i mûma-

ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  

temhîr olundu 

Numro 390 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tabi Şemikler  köyünde merhum olan 

muhacir oğlu diğer Mustafa’nın verâseti sağir-i Ahmed Benan el-merkum 

Mustafa’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ül enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sağîrân-ı merkûmânın  tesviye-i umûrlarına kable şer‘den mensûb 

vasîleri ‘ammileri Alemdaroğlu Hacı Veli bin Mustafa’nın taleb ve ma‘rifeti ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede  semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak 

esmân-ı hâsılası varisler arasında bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan gurre 

şehri zilhicceti ihta . 

Tablo  151 : 390 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Nühâs pekmez 

leğeni  
1 130 Vasat sini  1 50 

Sagîr tencere  3 

30 Süd tabganı   15 
Eldigâni 2 

Tabanca  1 

29 Sagîr kazgân  1 50 

Bıçak 1 

Köhne çuval çift  1 

16 

Sagîr çanak  2 

117,20 

Köhne Heybe 1 

Su Bakırı 1 

Tabak  
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Hırdavat-ı menzil  6,20 

Şemikler 

karyesinden Hacı 

İmamoğlu Ahmed 

zimmetinde alacağı 

olup ahz u kabz 

olunan  

 315 

Karye-i 

mezbûreden 

Ucuzoğlu Ali 

zimmetinde kezâ 

alacağı olup ahz 

olunan  

 139 

Karye-i mezbûreden 

Yörük Mustafa 

zimmetinde alacağı 

olup keza ahz ve 

kabz olunan  

 143 

Karye-i 

mezbûreden 

Alemdaroğlu Hacı 

Veli zimmetinde 

alacağı olup kezâ 

ahz u kabz olunan  

 100 

 

Karye-i mezbûreden 

Kethudaoğlu Ali 

zimmetinde alacağı 

olup kezâ ahz u kabz 

olunan  

 250 

Karye-i 

mezbûreden 

Danacıoğlu Ali 

zimmetinde alacağı 

olup kezâ ahz 

olunan 

 272    

 

Yekûnüt tereke 1563 guruş   

minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn kader-i ma‘rûf 60 guruş  

Dellaliye 7 guruş  
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Pul beha rayic 1 guruş 20 para  

Kaydiyye 2 guruş 10 para 

 Üç yüz dört senesinden üç yüz dokuz  senesine değin temettu‘ ve emlak vergisine 

deyni olup bâ-koçan muhtarı Çobanoğlu İbrahim yeddiyle mal sandığına tevdiye ve 

teslim olunan 111 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât 181 guruş 30 para 

bâkî minel’l-ihrâcât   1381 guruş 10 para   

                                   0034 guruş 20 para   resm-i kısmet-i âdî 

                                   1346 guruş 30 para 

 

Tablo 152 : 390 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i  ehûn sağir-i merkûm Mustafa Hisse-i  ehûn sağir-i merkûm Ahmed 

guruş 673 673 

para 15 15 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i sağiran-ı mezbûranın müteveffâ-yı mezbûrdan 

isâbet eden hisse-i musibeleri sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla toplam  

usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlı 

zâde Hafız Mehmed Efendi  yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhası ve müdir-i mûma-ileyhin sicill-i mahkemede 

muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu 

Numro 391 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tabi Kocagöz Ömer karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefat eden Çallı Solakoğlu İbrahim bin Hasan Ali bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i ile sülbiye sağire kızı 

Hatice ve li-ebeveyn er garındaşları Osman ve Mustafa ve li-ebeveyn kızkarındaşı 
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Fatmaya dahil olan haber verilen dini açık ve görülen ve nümayan oldukdan sonra 

sağire-i mezburenin  kable şer‘den mensûb vasîsi ceddesi Radiye bint-i Veli’nin 

verese-i sâire ile ma‘an vukû‘ bulan ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede  semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak esmân-ı hâsılası varisler 

arasında bi’l-farîzatü’ş-şer‘îye tevzî‘ ve taksîm olunan  hâmis aşera Zilhicceti’l-şerife 

senesinde ihda aşera ü  selâse miete ve bin . 

Tablo 153 : 391 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded  Guruş  Metrûkât Aded  Guruş  

Öküz  1 450 Siyah   320 

Sagîr sini  1 45 

Siyah inek 

ma‘a buzağı 

re’s 

1 253 

Kebîr bıçak  1 12,20 Saban timuru  1 17 

Çanak  3 

22,20 

Köhne çuval  3 

18 

Su tası 1 

Sağir tencere  1 

Eldiğani 1 Heybe 1 

Diğer öküz 

re’s  
1 427,20 Hınta dolu  60 fî 10 600 

Şa‘îr dolu  100 600 
Hırdavat-ı 

menzil 
 10 

 

Toplam tereke 2765 kuruş 20 para  

Toplam çıkan  

Cenaze masrafları kader  ma‘rûf 200 guruş  

Hınta ve şa‘îr-i mezkûrenin orak ve sâire masrafı olup zevce-i mezbure yeddiyle ifâ 

olunan 250 guruş 
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Pul beha rayic 2 guruş 30 para 

 Kaydiyye-i defter 4 guruş 10 para  

Dellaliye eşyayı mübia 55 guruş 20 para 

Zevce-i mezbure Aişe Hâtûn’un mihr-i müeccel alacak hakkı olduğu bâ-şehâde 

İmamoğlu Mustafa bin Mehmed ve Kocagözoğlu Ali bin Hüseyin şehâdetleriyle 

ba‘de’l-ispat ve’t-tezkiye ve’t-tahlif 140 guruş 

yekûnü’l-ihrâcât652 guruş 20 para 

bâkî minel’l-ihrâcât  21133 guruş   

                                   0052 guruş 30 para    

                                   2060 kuruş 10 para   toplamı 

Tablo 154 : 391 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 
Hisse-i zevce-i 

mezbûre Aişe 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Hadice 

Hisse-i  uht merkûm 

Osman  

guruş 257 1030 309 

para 21 5  

 Payı merkûm Mustafa Payı mezbûre Fatıma  Kesr  bâkî  

guruş 309 154  

para  20 4 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibârı merkûmeden her birerleri esmânı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb esâmileri zirinde gösterilen  mebâliği nakden ve 

mukâseten misillü sağîre-i mezbûre Hatice’nin mûsîbesi sîm mecîdiye iki buçuk 

hesabıyla otuz guruş beş para  dahî usûl u  nizâmına tevfîken irbâh ve istirbâh 

edilmek üzere eytam müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi  yeddine teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdir-i 

mûma-ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh 

verilerek  temhîr olundu. 
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Numro 392 

Medîne-i Denizli’nin Mollabağ Mahallesinde sakin Ömer adında birisi 

medîne-i mezbûre adliyesindeki Şerîf enverde eytâm müdürü olup zikri ati  edna u 

Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi ibn-i İsmâîl mahzarında ikrar-ı tâm takrîr-i 

kelâm edüb Tavas nallı taburunun üçüncü bölüğün mülâzım-ı sânîsi müteveffâ Hacı 

Hasan Efendi ibn-i Hasan Tahsin Efendi küçük oğlu Selâhaddîn’in babası müteveffâ-

yı mûmâ ileyhden mevrûs ve müntekıl livâ-i mezkûr eytâm sandığına mahfûz 

malından yirmi beş aded sîm Mecîdiyye müdîr-i mûmâ ileyh bana irâse ve istidâne 

ve ahz u kabz ve kabûl ve umûruma sarfla işhilâk eylediğim mezkûrü’l-aded 

Mecîdiye lirâyla semeni iş bu târih-i kitâbdaniki buçuk müeccel merkûm ileyh 

yeddinden iki tane  Ali Efendi fetvâ-yı semeninden bedel-i aded ve iki çarıksîm 

Mecîdiyye ki cem‘an ciheteyn-i mezkûreteynden otuz iki aded ve iki çarıksîm 

mecîdiyye zımmında vâcibü’l-edâ ve lâzimü’l-kazâ deynimdir dedikde gıbbe’t-tasdîk 

mûmâ ileyh Ömer Ağa’nın yeddinde mustakılen malı ve mülkü İmâretsaray 

kazasında vâki‘ mahallinde beyne’l-ehâlî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb 

hammamını meblağ-ı mezkûr mukabelesinde bey‘  ......... tarîkiyle terhîn edüb ve 

ferâğına müdîr-i mûmâ ileyh Hâfız Mehmed Efendi’yi vekâlet-i devriye ile vekîl 

eylediğini gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ rıza‘ bi’t-taleb  ü imlâ olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

min şehri Şevvâli’l- mükerrem li-sene aşera ve selâse miete ve elf 

Şahidler Hoca Muhammed Rüşdî  

Mihazar Abdulkadir  

Mustafa Sabrî Efendi ibn-i Hasan Efendi  

Ve gayruhum 

Numro 393 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Halulu Karyesinde sâkin iken  

tarihden üç mâh mukaddem vefât eden Hasan Ali oğlu İbrahîm Çavuş ibn-i Hasan 

bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Cennet bint-i Mustafa  ile 

sülbiye sağîre kızları Âişe ve Meryem ve Fâtıma ve li-ebeveyn er karındaşı Halîl bin 

el-merkûm Hasan Ali’ye munhasıra olduğu bi’l-ihbâr gable şer‘den mensûb vasîleri 

vâlideleri zevce-i mezbûre Cennet ile ehun merkûm Halîl’in taleb ve ma‘rifetlri ve 
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ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunarak 

esmân-ı hâsılası varisler arasında paylaştırılan metrukatında açıklandı hurrire 

Saferü’l- hayr  yılında ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo 155 : 393 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 
Hurda çadır  1 

/ 75 

Köhn deve 

yünlü kilim 

1 / 20 

Hurda su 

bakracı 1 , 

Çanak 2, 

Tabak 1, 

Eldiğânî 1 , Su 

tası 1 / 25 

Köhne .... 1 , 

Çul 4 / 35  

Siyah v sağîr 

Öküz çift 1 , 

1063 guruş 20 

para 

 2 

Şa‘ir dolu fiyat 

5 guruş 10 

para,   126 

kıyye , 661 

guruş 10 para 

Hurdavât menzil 

20  
   

 

Toplam tereke  1899 30 para 

Toplam çıkan  

Cenaze masrafları 130 guruş  

Dellâliyye 38 guruş 

Pul behâ  1 guruş 20 para 

Kaydiyye  3 guruş 

Mihr-i müccel zevce-i mezbûre Cennet’e bâ-şehâdet  Dede oğlu bin Mustafa ve 

Köseoğlu İbrâhim bin Mûsâ şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât 80  

Toplam çıkan    252 kuruş 20 para 

mine’l-ihrâcât  1647 guruş 10 para 

   0041 guruş 10 para   Resm-i kısmet-i âdî  

   1606 guruş sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız bin 

altı yüz altı guruşdur 
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Tablo 156 : 393 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre Âişe  
Hisse-i bint-i sağîre-i mezbure 

Meryem 

Guruş  356 356 

Para  35 35 

 
Hisse-i bint-i sağîre-i mezbure 

Fâtıma 
Adı geçenin Payına düşen Mûsâ  

Guruş  356 334 

Para  35 25 

 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibâr merkûmeden her birerleri tereke-i müteveffâ-

yı mezbûrdan isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukâsatenahz misillü sağîrât-ı mezbûrâtın musîbeleri sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk 

hesâbıyla toplam bin beş para dahî usûl ve nizâmına tevfîkan âhire irbâh ve istirbâh 

edilmek üzre eytâm müdîri Dalamanlızâde Hâfız Mehmed Efendi yeddine teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i 

mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu 

Numro 394 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Aşağı Şamlı Çiftliğinde sâkin 

iken  bundan akdem vefât eden Hacı Osmân oğlu Velî bin el-merkûm Hacı Osmân 

bin  varisi olan nikahlı eşin terekesi Âişe  Abdurrahman ve  kızı Fâtıma ve li-ebeveyn 

er karındaşı  Mehmed  ve li-ebeveyn kız karındaşı diğer Âişe’ye munhasıra olduğu 

bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîre-i mezbûre 

Fâtıma’nın tesviye-i umûruna gable şer‘den mensûb vasîsi ve min gabli’l-ebi ceddesi 

ümm-i mezbûre Emîne ile verese-i kibâr-ı sâirenin ma‘an vukû‘ bulan taleb ve 

iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misillüeriyle bey‘ 

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur 

hurrire fî ğurre-i Cemâdiye’l-âhira aşera . 
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Tablo   157 :  394 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Çuvâl çift 1 39 

Baş bıçağı  

Kayış 

1 

1 

14 

Kahve 

takımı  
1 45 Nühâs çanak 2 

22 guruş 

20 para 

Saban 

temürü   
1 15 

Hamur 

leğeni 
1 60 

Temür 

Kürek 

1 

 

2 guruş 

16 para 

Sağîr tencere  1 

19 guruş 

20 para 

Diğer çuval 

çift  
1 55 

Sac  

Tehre 

1 

1 

24 

Balta  1 11 
Şa‘îr dolu 

fiyat 6 guruş 

Kıyye 22 

buçuk 
135 

İpek heğbe   1 21 Çınârî eşlik  1 21 

Sağîr çuval 

çift 
1 18 Tavik  1 31 

Diğer çuval 

çift 
1 50 

Dişi merkeb 

ma‘a sıpa 

re’s  

1 

438 guruş 

30 para 

Etmek 

mendili  
1 7 Köhne çul 1 9 

Namazlık  1 23 Dizlik  1 15 

Urgan  1 

3 guruş 

20 para 

Saban  1 18 
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Çiftlik-i  adı geçen bilinen sınırı cîrân bir bâb mülk menzili olub mürûr-ı 

eyyâm ve kirver-i a‘vâm ile maşrık-ı harâb ve mâil-i türâb olacağından bi’l-

müzâyede olundukda ruğbât  dokuz yüz guruş bedel-i Abdullah Çavuş’da 

takarrur etmekle ahz olunan semen 

 

900  

 

Techîz ve tekfîn  200 guruş  

Dellâliyye39 guruş26 para 

 Pul behâ 1 guruş 20 para 

 Kaydiyye 3 guruş 

 Resm-i kısmet43 guruş20 para 

Yekûnü’t-tereke 1982 guruş 06 para 

Yekûn      0287 guruş 26 para  

      1694 guruş 20 para    

Tablo 158 : 394   Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Adı geçen eşinin payı 

Âişe  

 Adı geçen annenin 

payı  Emîne  

Adı geçen küçük kızı 

Fâtıma  

 211 282 847 

Para  32 17 10 

 Hisse-i ehun lehümâ 

merkûm Mehmed 

Adı geçenin payı Âişe   

Kuruş  235 117  

Para  14 27  

 

Ber-beyân-ı bâlâ varis kibâr-ı mezbûreden hepsini esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukâsaten eyledikleri misillü adı geçen küçük kızın payı musîbesi sîm mecîdiyye 
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yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla kırk dahî yetimhane sorumlusu Dalamanlızâde Hâfız 

Mehmed Efendi yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed 

Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhîr olundu 

Numro 395 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Akhân Karyesindesâkin iken  

tarihden dört mâh önce müteveffa olanNasûh bin Halîl bin Mustafa oğlu Nasûh’un 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Teslîme  bint-i İbrahim ile sülbiye sağîre kızı 

Elif ve li-ebeveyn er karındaşı  İsmail  ve li-ebeveyn kız karındaşı diğer Teslîme’ye 

benân-ı el-merkûm Mustafa’ya  munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver 

zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîre-i mezbûre Elife’nın tesviye-i umûruna gable 

şer‘den mensûb validesi zevce-i mezbûrenin verese-i kibâr ile ma‘an vukû‘ bulan 

taleb ve iltimâsları ve bilinen dini hükümle yazılan açık artırmayla semen 

misillüeriyle bey mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur hurrire fî 

yevmi’l-hâmis aşera  Recebi’l- ferd yılında ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo  159 :  395 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Keçe 

Yasdık 

Seccâde 

1 

1 

1 

50 

Çadır 

Sitil 

urgan 

1 

4 

4 

 

300 

Köhne 

yağmurluk 
1 18 

Gümüş 

tabanca 
1 100 

Hamur 

leğeni 
1 40 

Köhne çuval 

çift 

Yasdık 

1 

 

1 

10 

Kapaksız 

tencere 

1 

 
25 

Diğer çuval 

çift 
1 

33 guruş 20 

para 

Eldiğani 1 28 
Çifte temürlü  

tüfenk  
1 161 
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Su bakırı 1 

Çanak 

Tabak 

1 

1 
13 

Köhne 

camdan  
1 20 

Diğer çanak 

Su tası   

1 

1 

14 guruş 20 

para 

Diğer 

camdan 
1 35 

Burma yün 

fiyatı 18 

guruş  

Kıyye 3 54 

Koyun fiyatı 

60 guruş 20 

para 

19 
1148 guruş 

20 para 

Yarım kilim 1 60 
Keçi fiyatı 

40 guruş  
9 360 

Çuval çift  1 37 

Boz dişi 

merkeb ma‘a 

sıpa re’s 

1 
337 guruş 20 

para 

Kebir bıçak 

......... 
1 

67 guruş 20 

para 

İki yaşında 

sıpa merkeb 

re’s 

1 150 

 

Toplam metrukat 3062  

Toplam çıkan  

Zevce-i mezbûre Teslîme bint-i İbrahim nâm Hatun’a mihr-i müeccel deyni olduğu 

bâ-şehâdet Molla Abdulkerim ve İmâdî Ali bin Hacı Mustafa ve Molla Hasan oğlu 

Mustafa bin Mustafa nâm kimesneneler şehâdetiyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye  .... 

mezbûra îfâ olunan 410 

Techîz ve tekfîn kader-i ma‘rûf  60 guruş 

Dellâliyye 61 guruş 10 para 

Pul behâ 2 guruş 30 para  

Kaydiyye 3 guruş20 para 

Yekûnü’l-ihrâcât 538 guruş 20 para 

Bâki mine’l-ihrâcât 2524 guruş  

0063 guruş    resm-i kısmet-i adî 
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2461 guruş   sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese yalnız iki 

bin dört yüz altmış bir guruşdur 

Tablo 160 : 395  Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Hisse-i zevce-i mezbûre Teslîme Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre Elife 

Guruş  307 1230 

Para  205 20 

 Hisse-i ehun lehümâ merkûm İsmail Hisse-i uht-i lehümâ mezbûre Teslîme 

Guruş  610 307 

Para  10 25 

 

Beyân-ı bâlâ varisler kibâr-ı mezbûreden hepsi esmân-ı tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdan isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukâsatenahz eyledikleri misillü sağîre-i mezbûre Elife’nın hisse-i musîbesi olan bin  

iki yüz otuz buçuk guruş sim mecidiye yirmi iki buçukdan olarak meblağ-ı mezkûrun 

yetimhane sorumlusu Dalamanlı zâde Hâfız Mehmed Efendi yeddine teslîm 

olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i 

mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine iş bu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu 

Numro 396 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye muzâf‘Honaz nahiyesine tâbi‘ Susuz 

köyünde meskun olup müteveffa olan  sâkin iken bundan akdem vefât eden Meryem 

bin Yusuf  bin Ahmed’in verâseti sadriye sağire kızları Aişe ve Teslime’ye dahil 

olduğu  açık ve görünen olduktan sağîretân-i mezbûretânın vakdi rüşd ve 

sedadetlerine tesviye-i umûrunlarına gable mensûb vasileri li-ümm hâlleri Ahmed’in 

bi’l-vesâye istek ve bilgisi yazılıp açık artırma ile semen misillüeriyle açık olunarak 

esman-ı hâsılası varisler arasında dağıtılan vefat  edenin terekesi mezbûre defteridir 

zîr bildirilen  olunur fî  aşera min şehri Muharremi’l-Haram li-sene ihdâ aşera ve 

selâse mie ve bin. 

 

 

 



 

262 

 

Tablo  161 : 396 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Sarı inek ma‘a 

re’s  1 / 427 

guruş 20 para 

Kara inek ma‘a 

dana re’s 1 , 336 

guruş 10 para 

Dana çift  1, 

746 guruş 20 

para 

Merkeb re’s 1 

, 191 guruş 10 

para 

İnek ma‘a 

buzağı re’s  1 /  

292 guruş 20 

para 

 

Techîz ve tekfîn  50 guruş  

Dellâliyye 38 guruş  

Pul behâ râyic akçe  1 guruş 20 para  

Kaydiyye  2  guruş 20 para  

Yekûnü’t-tereke 1890 guruş 

                           0092 guruş 

                1798 guruş 

     0045 guruş    

                          1753 kuruş  

 

Tablo 162 :  396 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 Adı geçen küçük kızın payı Âişe  Adı geçen küçük kızın payı Teslîme 

Guruş  876 876 

Para  20 20 

 

Ber-vech-i bâlâ verese-i sağîretân-ı mezbûretânın hisseleri sim mecidiye 

yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla cem‘an bin yedi yüz elli üç guruşu usûl u nizâmına 

tevfîkan âhire irbâh ve’l-istirbâh edilmek üzer eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hâfız 

Mehmed Efendi’ye teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî 

Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki 

üzerine iş bu mahalle şerh verilerek temhîr olundu 
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Numro 397 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi  Irlıganlı Karyesinde sâkin iken  

bundan akdem vefât eden Hacı İsmâîl oğlu Mehmed bin İsmâîl varisleri nikahlı 

eşinin terekesi Âişe bint-i Mustafa  ile vâlidesi Âişe bint-i Bekir ve sülbî sağîr oğlu 

Yakub’a munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık olub 

lâkin müteveffâ-yı mezbûrun düyûnu tereke-i menkûlesinden ezîd olmakla terekesini 

verese-i mezbûretân istihlâs etmeyüb meclis-i şer‘de keff-i yeddeylediklerine binâen 

müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kâhiresini kabz ve düyûn-ı müsbitesini ashâb-ı 

hukûka gırâmeten edâya kable şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan Değirmenönü 

mahallesinden  İsmâîl ile dâyin müteveffâ-yı adı geçenin isteğiyle yazılan yapılan 

açık artırmayla semen misilleriyle bey‘ u fürûht olunub esmân-ı hâsılası gırâmeten 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i zîr  

beyân olunur hurrire fî yevmi’l-‘âşir Şerife li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf 

Tablo 163 :  397 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Darı donlu 

bârgir re’s  
1 450 

Çanak 

Tabak 

Su tası 

6 

1 

1 

24 

Sarı ve mor 

öküz çift 
1 1125 

......... ..... .. 

... 
30 150 

Diğer ... 

öküz re’s  
1 550 

Kıl köhne 

heybe 
1 15 

Boz dişi 

merkeb ma‘a 

sıpa re’s 

1 200 ..... çift 1 
27 guruş 20 

para 

Arabadan 

nısf hissesi   
 

67 guruş 

20 para 

Minder 

Yorgan 

yasdık 

1 

1 

1 

80 

şa‘îr dolu 

fiyatı 5 guruş 
50 kıyye 275 Burçak dolu 

Kıyye 2 

buçuk 
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20 para 

Mısır darı 

dolu fiyatı 5 

guruş 

15 Kıyye  75 

Mısır darı 

dolu fiyatı 5 

guruş 20 

para  

kıyye 7 
38 guruş 20 

para 

Çuval  3 
22 guruş 

20 para 

İki kıtada 

tarlada olan 

nadas  

 350 

Kapaklı 

tencere  
1 20 

Çift edavât-ı 

takım 
2 70 

Süd dağanı 

Süd dayesi 

Eldiğani 

1 

1 

1 

30 
Hırdavat 

menzil 
 10 

Tek temürlü 

tüfenk 
1 90    

 

Toplam metrukat 3692 lira 20 para 

Toplam çıkan 

Cenaze ile  tekfîn 120  guruş  

Üç yüz yedi ve sekiz ve dokuz seneleri temettu‘ vergilerine deyni olub bâ-koçan 

muhtarları İbrâhim ve Hasan ma‘rifetleriyle malsandığına teslîm olunan  86 guruş 20 

para 

Dellâliyye 74 guruş 

Pul behâ 2 guruş 20 para  

Kaydiyye 5 guruş 

 

Toplam çıkan 288  

Toplam mine’l-ihrâcât   2404 guruş   
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Tablo 164  :  397 Numaralı Terekedeki Hisse Dağıtım Tablosu 

 

  

Deyn-i müsbit ‘an cihet-i karz Hacı 

Fakih zâde Mehmed Ağa’ya  

Deyn-i mihr-i müeccel  zevce-i 

mezbûre Âişe Hâtûn’un kezâ  

Asl-ı mâl  3758 guruş 20 para 80 guruş 

İsâbet  3333 guruş 12 para 71 guruş 08 para  

 

Bâlâda muharrerü’l-esâmî ashâb-ı hukûkun alacakları ‘âlâ vechi’l-ğurâma 

tevzî‘ ve taksîm olunarak isâbet eden hisselerini eyledikleri adı geçen yere şerh 

verilerek temhîr olundu 

Numro 398 

Makarr-ı livâ olan Denizli’ye tâbi‘ Kurudere karyesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât eden Halîl İbrahîm oğlu Halil bin el-merkûm İbrahîm nikahlı eşinin 

varisi metrûkeleri Feride kızı … Ali ve Şefika oğlu ile kendûnden mukaddem vefât 

eden zevcesi Fâtıma bint-i Abdullah’dan mütevellide Sülbiye Kebîre kızı Elif’e ve 

zevce-i mezbûre Şefika’dan mütevellid sülbî sağîr oğulları İbrahim ve Halil ve 

sülbiye Sağîre kızı Fâtıma ve zevce-i mezbûre mütevellid sülbî sağîr oğlu Mehmed’e 

dahil olduğu bilinen lede’ş-şerü’l aydınlıkla görünen  olub lâkin müteveffâ-yı 

mezbûr Girebolu tereke-i menkûlesinden ezîd olmakla terekesi verese-i mezbûreden 

zevcetân-ı mezbûretan Şefika ve Ferîde ile bint-i mezbûre Elif’e istihlacı etmeyüb 

meclis-i şer’de ... yedd eyledüklerine binâen mütevveffâ-yı mezbûrun tereke-i 

kahiresini kabzu düyûn-ı müsbitesin ashab-ı  Hukûka ….. edâya kabl-ı şer’den vasî-i 

nasb-u tâyin olunan Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi ile dâin-i mütevveffâ-yı 

mezbûrun taleb ve ma‘rifetleri ve m‘arifet-i şer‘le tahrir ve bi’l-müzâyede semen 

misilleriyle bey‘ olunub esmân-ı hâsılası ....... dağıtılmış olunan zikru aşera min şehri 

Rab‘iu’l-i ihdâ aşera ve selâse mie ve bin. 
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Tablo  165 : 398 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Öküz çift  1 1350 

Kırk dönüm mikdarı 

kır tarlalarında 

mezrû‘ şeylerde nısf 

hissesi 

 635,25 

Kapaklı tencere  2 32,20 

Dört dönüm 

miktarımezru’ 

şeylerden nısf  

hissesi 

67 30 

Üç dönüm mikdarı 

mezrû‘ şeylerden 

nısf hissesi 

 46 

Beş dönüm mikdarı 

mezrû‘ şeylerden 

nısf hissesi 

 65 

Keza üç dönüm 

mikdarı mezrû‘ 

şeylerden nısf 

hissesi 

 36 

Keza iki dönüm 

mikdarı mezrû‘ 

şeylerden nısf hissesi  

 90 

Değirmî tarlası 

dimeğle ma‘rûf on 

dönüm tarlanın 

nadası 

 225 

Armudarası dimeğle 

ma‘rûf on iki dönüm 

tarlanın nadası 

 213,30 

Tulumbağı’nda 

mezrû‘ iki kıt‘a 

şa‘îrden nısf 

hissesi 

 22,20 

Karye-i mezkûrede 

kâin tarafları Bilal 

Arab ve Topçular 

bağçeleri ve hark ve 

tarîk-i hass ile 

mahdud bir dönüm 

mikdârı bağçe 

 200 

Döşek  1 

60 

Eldigânî  1 

28 
Yorgan 1 Çanak 2 
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Yasdık 1 Tabak 1 

Diğer köhne döşek  1 

32 

 

Çanak  
2 7,20 Yorgan 2 

Yasdık 1 

Diğer çanak  2 10 Çuval çift  1 6 

Köhne harâr  1 10,20 Köhne çuval  1 7 

Heybe  1 5 

Tahra  1 

8,10 
Nacak 1 

Bel  1 

28 

Keser  

 
1 

20 Destre 1 

Burgu 2 

Balta 1 Eğe kesi Timuru 2 

Sagîr çanak  6 12 Hurda   10 

 

Toplam metrukat 3229,25 

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefenleme 200 

Üç yüz sekiz ve dokuz seneleri emlâk ve temettu‘ virgüsine deynî olup bâ koçan 

muhtarları Osman ma‘rifetiyle mal sandığına îfâ olunan 168,20 

Dellâliye 64,25 

Pul bahâ 2,20 

Kaydiye 5 
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Yekûnü’l-ihrâcât 440,25 

Bâkî mine’l-ihrâcât 2789 guruş 

Deyn-i müsbet Dağıstanlızâde İsmail ile ve Bayıroğlu Şakir’e  

Asıl mâl 3215 / isâbet 1558,02 

Deyn-i müsbet Yörükoğlu Hacı Salih’e . 

Asıl mâl 337,20 / isâbet 163,12 

Deyn-i mihiri müsbet adı geçen eşi Şefika  bâ i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun bih olan  

Asıl mâl 250 / isâbet 121,06 

Deyn-i mihiri müsbet adı geçen eşi Feride bâ i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun bih olan 

Asıl mâl 100 / isâbet 48,18 

Deyn-i müsbet Küçük Yanioğlu Nikola’ya dini mahkumun . 

Asıl mâl 1852,20 / isâbet 898,02 

Bâlâda muharrerü’l-esâmî ashâb-ı hukûkun alacaklarını alâ vechi’l-garâme 

isâbet eden hisselerini tamamen adı geçen yere açıklama  verilerek temhîr edildi. 

Numro 399 

Fi’l-asl Kafkasya ehâlîsinden ve muhâcirîn-i Çerâkise’den olub makarr-ı livâ 

olan medine-i Denizli tevkifhânesinde vefât eden Şahingiray bin Devletü’d-din 

verâset-i - mâle ‘âid ve râci‘ olmakla livâ-i mezkûra bu makûle bi-lâ verâset ma‘ruf 

ve m‘ârufe vefât edenler terekeleri ahzu kabza memûr olan adı geçen şehirin hesap 

vekîli ‘îzzetlû Hakkı Efendi tarafından vekale-i mürsel şehir kethûdâsı zâde Sadık 

Efendi ibn-i el-Hacc/ibnü’l-Hâc Süleyman hâzır olduğu hâlde bâ-ma‘rifet-i şer‘i 

tahrir ve sevk-i Sultanî’de bi’l-müzâyede semen misilleriyle âhire bey‘u fürûht 

olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defteridir li ber-vech-i âtî zikr-u beyân 

olunur. 
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Tablo   166 : 399 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Doru tonlu bargir 

ma‘a eğer ve 

heybe re’s  

1 602 

Gümüşlü bakrac 

1 

39  

1 39 

Bayak .. 1 

4,20 

Köhne pamuklu 

hırka  
2 

19 

İplik Fanila 1 Don 1 

Beyaz Dizlik 1 Beyaz dizlik 3 

Engenelik 1 

Küllük 3 

İplik fanila 1 

Bayak 1 

Mendil 1 

Mesh çift 1 1 

Köhne kıl kuşak 1 

Mesh çift  1 

Gümüşlü kayış 

kuşak  
1 54 

Hapishâne 

müdüründen 

alınan nakd-i 

mevcûdı  

 9,20 

Polis İzzet 

Efendi’den ahz 

olunan nakd-i 

mevcûdı  

 466    

 

Toplam metrukat 1194 
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Toplam çıkan  

Kefenleme ve cenaze masrafı 39,20 

Mezkur bargirin üç yevmiye han ecri olup îfâ olunan 7,20 

Dellâliye berây-ı hazîne ve münâdî 24 

Pul bahâ 1,10 

Yekûnü’l-ihrâcât 72,10 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

1121,30 

0027,20 Resm-i kısmet-i âdî 

1194,10 

0001,20 Kaydiye  berây-ı mukayyed ve hazîne-i celîle 

1192,30 

0054,20 Emniye mezkûre 

1138,10 

Derûn-ı âhir … murakkam dellâliyyenin nısf hissesi …on iki guruş ile 

kaydiyyenin sülüsânı?olan bir kuruş ve emîniyye elli dört hazîne-i celîle-i merküme 

bulunan altmış yedi guruş yirmi para ile sahhû’l-bâkî bin yüz otuz sekiz guruş on 

parayı usûl ve nizâmına tevfîkan idhâl-i cedvel idüğü? etmek üzere vekîl-i mümâ 

ileyh Hakkı Efendi … ahzu kabz eylediği iş bu mahalle şerh ve temhîr olundu.  

Numro 400  

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’nin ilbâdı meskeninde meskunken ölen 

Turalı oğlu Ali  menkûha-i terekesi Gülsüm bint-i diğer Hasan ile sülbî sağîr oğlu 

Azîz ve zevce-i mezbûre ……. tahmînen yedi mâhlık ….. merkûme dahil olduğu 

bildirilen dini aydınlık ve görünen  olduktan küçük merkûmun olgunlukta ve 
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sedâdına değin ve haml..  merkûmun hîn-i zuhuruna tesviye-i umurlarına kableş-

şeriden mensub vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûr Gülsüm’ün vukû bulan istek ve 

bilgisi ve bilinen dini yazılan açık artırmayla semen misilleriyle âhire bey‘u füruht 

olunarak esmân-ı hâsılası varisleri arasında bi’l-farîzatü  mezbûrdur ki ber-vech-i âtî 

zikr-u beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâmis min şehri Saferü’l-Hayr li-sene ihdâ aşera ve 

selâse mie ve elf. 

Tablo 167 :  400 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Öküz çift 1 1050 Kısrak tay re’s 1 650 

İskele altında 

Hacı Emin 

tarlasında kâin 

şa‘îr hâsılâtı olup 

ahz olunan 

semeni 

 100 

Madenler kurbunda 

kâin Bazvend Emin 

ile müşterek şa‘îr 

hâsılâtından ez gayr-ı 

masraf nısf hissesi 

olup ahz u kabz 

olunan semeni   

 310 

Hâce Hafız Ali 

Efendi’nin 

tarlasında kâin 

hınta hâsılâtından 

nısf hissesi olup 

ahz u kabz 

olunan semeni  

 150 

Arabbaşı oğlu 

Hüseyin’in tarlasında 

kâin Arabbaşıoğlu 

İbrahim ile müşterek 

şa‘îr hâsılâtından nısf 

hissesi olup ahz 

olunan semeni  

 105 

 

Toplam metrukat 2345 

Toplam çıkan  

Cenaze ve kefenleme 150 guruş. 
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Hâce Hafız Ali Efendi’ye cihet-i karzdan deyni olduğu bâ-şehâdet mahalle-i 

mezbureden ‘Alâiyeli oğlu Mehmed bin Hüseyin Vizeli/Rizeli oğlu Ahmed bin Ali 

ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye  ve’t-tahlîf 134 

Dellâliye 47 

Kaydiye 3,20 

Pul bahâ 2,30 

Yekûnü’l-ihrâcât 337,10 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

2007,30 

0050,00 resm-i kısmet-i âdî  

1957,30 sahha’l-bâkî li’t-taksîmi beyne’l-verese yalnız bin dokuz yüz elli yedi 

guruş otuz paradır 

Hisse-i zevce-i mezbûre Gülsüm 244,28 

Hisse-i ibn-i sagîr-i merkûm Aziz 856,21 

Hisse-i haml-i mevkûf 856,21 

Ber-beyân-ı verese-i mezbûre Gülsüm Hatun tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

Hasan’dan hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde gösterilen meblağı nakden ve … 

ahzu kabz ederek ve istîfâ-yı hakk eylediği missillü sağîr-i merkûm ile haml-ı 

mevkûfun zuhûruna değin hisse-i ırsiyeleri olan sîm mecîdiye yirmi iki buçuk guruş 

hesâbıyla toplam hezar yedi üç guruş parayı - celi’l - vasîleri vâlideleri zevce-i 

mezbûr Gülsüm Hâtûn yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi 

Mehmed Rüşdî Efendi’nin înhâsı ve vasî-i mezbûrenin sicill-i mahkemede muharrer 

tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek  temhîr olundu. 

Ba‘de’t-temhîr muahharen zuhûr eden zevce-i mezbûre Gülsüm Hatûn mihr-i 

müeccel deyni olduğu bâ-şehâdet mahalle-i mezbûre ehâlîsinden ‘Alâiyeli oğlu 
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Mehmed bin Hüseyin ve Sarı Ahmed oğlu Ali bin Hasan nâm kimesneler ile ba‘de’l-

isbât ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf. 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

957,30 toplamın taksîmi varisler arasında yalnız dokuz yüz elli guruş  

 paradır 

Hisse-i zevce-i mezbûre Gülsüm 119,28 

Hisse-i ibn-i sagîr-i merkûm Aziz 838,20 

Bâlâda muharrer haml-i mevkûf zuhûra gelmediği  

Ber-mûceb-i bâla adı geçen eşi Gülsüm Hâtûn vefat edenin metrukatı mezbûr 

esmânından hissesine isâbet edüb esâmîsi zîrinde gösterilen mebâliği ve mihr-i 

müeccel-i mezkûrdan alacak hakkını tamamen ahzu kabz ve hakk misillü adı geçen 

küçüğün payı sîm mecîdiyye yirmi buçuk iki para dahî usûlu nizâmına tevfîkan isbâh 

ve istirbâh edilmek üzere zevce-i mezbûreye teslîm olunduğu işbu mahalle şerh 

verilerek temhîr olundu. 

Numro 401 

Makarr-ı livâ olan medine-i Denizli’nin Çaybaşı mahallesinde meskunken 

mâh önce müteveffa olan Karaköse bin Mustafa bin Hacı Ahmed bin Ahmed 

varislerinden eşinin terekesi Hadîce bint-i Mustafa ile vâlidesi diğer Hadîce bint-i 

diğer Hacı Ahmed ile erkek kardeşi Emin ile  li-ebeveyn kardeşleri Fâtıma ve 

Hadîce’ye dahil olan görünen ve açık olduktan varisleri mezbûrenin ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrir ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle bey‘ olunub esmân hissesi beyne’l-

verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr-u beyân olunur hurrire fî ğurre-i şehr zi’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve elf. 
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Tablo   168 :  401 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Tabak  1 
7,20 Köhne kilim  1 40 

Çanak 1 

Tencere  1 

40 

Minder  1 

31 
Eldigâni 1 

Tabak 5 
Yasdık 1 

Çanak 4 

Balta  1 

12 
Ocak perdesi  1 

16 Nacak 1 

Tahra 1 Pencere Perdesi 1 

Yasdık  1 6,20 Hırdavat-ı menzil  5 

Silahlık  1 9 Gümüş sofra 

ağızlığı  

1 17 

Müsta‘mel çuha miltan  1 20 
Müsta‘mel 

kadıköy kuşağı  
1 15 

Köhne Acem şalı  1 6 

Çuha yelek  1 

 
İşlik 3 

İpekli gömlek  1 20 

Fes ma‘a bocu … 1 

20 

Köhne Şalvar 1 

Köhne kıl heybe  1 1,30 
Müsta‘mel 

konture çift  

1 9,20 

Debbağ Hacı Musa 

zimmetinde alacağı olup 

bâ kabûl-i verese 

 12 

Diğer işlik  1 

25 

Yelek 1 

Diğer köhne heybe  1 9,20 Ekmek tobrası 1 

 

1 3 

Merkeb yeleği  1 26 Ağaç terazi  1 3 

Kayış  2 1,30 Merkeb semeri  
8 fî 

16,20 
132 
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Diğer köhne semer  5 22,20 
Semer ağacı çift  

 

18 Fî 

3,36 
71,10 

Keser  

 

1 

9 

Sagîr siyah  

 

3 9,12 
Destere 1 

Hücre… 

 

1 9 

Kösele parça  

 

1 

6 

Kanaviçe 2 

Semer otu  11 37 

Süpürge  

 

6 

3 
Bardak 1 

Hırdavat-ı menzil  21    

 

Yekûnü’t-tereke 705,22 

Minhal ihracat 

Şehir kethûdâsı oğlu Hacı Hüseyin’e on iki ve dellâl Hacı Ahmed’e altı ve ‘ammîsi 

Mustafa Ağa’ya altı ve Sarı Ezîli oğlu Mehmed Ali’ye iki guruş on altı para ve Rûm 

milletinden Dimetoğlu Yânî’ye yirmi altı guruş ki cem‘an elli iki guruş on altı para 

merkûmûna deyni olduğu bâ-şehâdet ve bâ-ikrâr verese-i îfâ olunan… 

Delaliye eşyai mubia 14  guruş 5 para 

Dellâliye eşyâ-i mebî‘a 14,5 

Pul bahâ râyic akçe 36 

Kaydiye-i defter 1 

Yekûnü’l-ihrâcât 68,17 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

637,05 
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212,15 Bâ sülüs vasiyyeti olup adı geçen Topçuoğlu Hacı Ali’ye te’diye ve 

teslîm olunan minhâ 

424,30 

010,30 Resm-i kısmet-i âdî 

414,00 Sahha’l-bâkî li’t-taksîmi beyne’l-verese yalnız dört yüz on dört 

guruşdur. 

Adı geçen eşinin payı  Hadice 103,20 

Adı geçen annesinin payı Penbe 69 

Hisse-i ahh-ı lehumâ merkûm Emin 120,30 

Payı  uht-i lehumâ mezbûre Fatıma 60,15 

Hisse-i uht-i lehumâ mezbûre Hadice 60,15  

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i merkûmeden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukaseten adı geçen  yere açıklama verilerek temhir edildi. 

Numro 402 

Makarr-ı livâ olan medîne-i Denizli’ye tâbi‘ Başkarcı Hisârı Karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât eden Hacı Hüseyin oğlu Mehmed bin Ahmed bin 

Hüseyin’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Gülsüm bint-i Mustafa ve Âişe 

kızının İbrâhîm ve soyundan gelen küçük çocuğu Kâmile ve li-ebeveyn 

‘ammîzâdeleri Ali ve Mehmed ve Benân Hüseyin ve diğer ‘ammîzâdeleri Hâlîl ve 

Mustafa ve Hüseyin benan İbrâhîm dahil olup bildirilen lede’dini görünen ve açık 

olan Sâğîre-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûra kable şe‘rden 

bâ-huccet-i şer‘iye mensûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Gülsüm nâm Hâtûn’un 

verese-i sâire ile ma’an vukû‘ bulan taleb ve iltimâsları ve bilinen dini dağıtılıp pay 

edilen gelirin hasılatı semen misilleriyle âhîre bey‘u füruht olunarak esmân-ı hâsılası 

varisler arasında bi’l-far’izatü dini dağıtılıp paylaştırılan  müteveffâ-yı mezbûrdur ki 
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ber-vech-i âtî zikr-u açıklanır hâmis min şehr-i recebü’l-ferd yılında  ihdâ aşera ve 

selâse mie bin. 

Tablo 169 :  402 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

 Sagîr kazgân Tüfenk 
Merkeb re’s 1 

/ 225 

Nühâs hurde 

parça 5 / 20  

İnek ma‘a 

buzağı  re’s 2 / 

300  

 

Karye-i mezbûrede vâki‘ tarafları Sinân oğlu Mehmed ile Mehmed ve tarîk 

ile mahdûd bir dönüm mikdâr-ı mülk bağçeyi kezâlik bi’l-müzâyede sağîre-i 

mezbûre Kâmile içün vasî-i mezbûre Gülsüm Hâtûn üzerinde? Müstekar etmekle 

ber-vech-i âtî sağîre-i mezbûrenin hissesine mansûb olunan semeni 500 guruş  

Karye-i mezbûrede vâkı‘ tarafları Hacı Hasan oğlu Hüseyin ve Ayvacıoğlu 

Mahmud ve Molla Himmet oğlu Abdullah ve tarîk ile mahdûd fevkânî bir oda ve bir 

evlek mikdarı mülk bağçe ile ebniye-i ma‘lûmeyi müştemil bir bâb mülk menzil 

mürûr-ı eyyâm ve kürûr-ı a‘vâm ile müşrif-i harâb ve mâil-i turâb olacağı muhakkak 

olduğundan bâ yed-i münâdî nidâ ve müzâyede olunarak rağbât-ı nass inkıtâ‘ında 

Hayra Ali oğlu Osman üzerinde takarrur etmeğle ahz u kabz olunan semeni 1100 

Yekûnü’t-tereke  

2208 

0268,10 Techiz ve tekfin 150 / Emlâk virgüsi olup muhtârı cânibine ifâ olunan 

68,20 /  

Dellâliye 44 / Kaydiye 3 / Pul bahâ râyic akçe 2,30 

1939,30 

0049,20 resm-i kısmet-i âdî  

1890,10 sahha’l-bâkî li’t-taksîmi varisler arasında yalnız bin sekiz yüz doksan 

guruş on Paradır 

Adı geçen eşinin payı Gülsüm 118,05 
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Adı geçen eşinin payı Aişe 118,05 

Adı geçen kızı sagîre Kamile 945,05 

Adı geçen oğlu ahh-ı lehümâ merkûm Ali 141,31 

Adı geçenin payı   ahh-i lehümâ Mahmud 141,31 

Adı geçen diğer oğlu ahh-ı lehumâ merkûm 141,31 

Payı olan diğer ibn-i ahh-ı lehumâ Mustafa 141,31 

Payı olan diğer ibn-i ahh-ı Hasan 141,31 

Ber vech-i bâlâ adı geçen varisleri tereke-i müteveffâ-yı mezbûr esmânından 

hisselerine isâbet idüp esâmîleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve mukâsıtan 

ederek eyledikleri misillü sagîre-i mezbûre Kamile içün vasî-i mezbûrenin iştirâ 

eylediği bâlâda muharrer mülk bağçe esmânından beş yüz guruş bi’t-tenzîl bâkî sîm 

mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla dört beş lira dahi usûl ü nizâmına tevfîkan 

irbâh ve istirbâh olunmak üzre adı geçen annesi Gülsüm Hatun eline verilen  belge 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdü Efendi’nin inhâsı ve vasî-i mezbûrenin 

sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr 

olundu.  

Numro 403  

Makarr-ı Livâ olan Medine-i Denizli’ye tâbi‘ Develi karyesinde sâkîn iken 

bundan akdem vefât eden Hacı   kozan oğlu İsmâîl bin Hacı Ahmed oğlunun veraseti 

nikahlı eşinin terekesi Âişe oğlu  Muhammed ve  Süllbî büyük çocuğu Mustafa ile 

soyundan gelen büyük çocuğu Mesdân ve soyundan gelen büyük  kızları Döndü ile 

Âişe vesoyundan gelen küçük  kızı Medîne’ye dahil olan bi’l ihbâr olan dini aydınlık 

görünen nûmâyân oldukdan sonra adı geçen küçüğün tasviyesi umûrlar kable dini 

mensûb vasîleri li-ebeveyn er karındaşları ibn-i kebîr merkûm Mustafa’nın verese-i 

kibâr-ı sâire ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve iltimâsları ve bilinen dini  ile açık artırme 

ile semen misilleriyle bey‘u fürûht olunarak gelirin hasılatı varisler arasında farîzatü 

dini dağıtılıp taksim edilen vefat edenin metrukatın  mezbûr defteridir açıklanıp 
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bldirilmiştir. Hurrire fi aşere şehri cemaziyel ahir yılında dört ve beş   ve on üç mie 

elf  

Tablo  170  : 403 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Sagîr kazgân   30 

Tencere  1 

40 

Su bakırı  1 

Çanak 3 

Eldigâni 1 

Su tası 1 

Süd leğeni  1 25 

Çuval çift 3 

30 
 30 

Keçe  1 

50 

Diğer keçe  1 

40 Yasdık  1 Yorgan 1 

Yorgan  1 Yasdık  1 

Köhne 

kepenek  
1 

15 
Kahve 

takımı  
1 10 

Köhne 

Yasdık 
2 

Sagîr 

seccade  
2 20 

Çadır  1 

200 
Senbil 4 

Hırdavat-ı 

menzil  
 10 Koyun   60 fî 60 3600 

Boz tüylü 

merkeb ma‘a 

yeleği re’s 

1 337,20 
Boz tüylü 

deve re’s  
1 1350 
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Diğer koyun  20 fî 61 1220 

Üç yaşında 

taylak deve 

re’s 

 11225 

Diğer koca 

yük deve re’s 
1 1125 

Doru tonlu 

bargir re’s  
1 585 

Bir yaşında 

siyah  

merkeb re’s 

1 150    

 

Yekunut tereke 9967 guruş 20 para  

Yekunul ihracat  

Techîz ve tekfîn kader-i ma‘ruf 200 guruş 

Dellâliyye eşyâ zemîme 199 guruş 10 para 

Pul behâsı Râyic akçe 6 guruş 30 para /Kaydıyye-i defter 14 guruş 10 para  

Üçyüz dokuz senesi temettu‘ vergüsüne deynî olub bâ-koçân muhtârları Süleymân 

ma‘rifetiyle mal sanduğuna teslîm olunan 48 guruş 10 para  

Yekunul ihracat 468 guruş 20 para  

Baki minel ihracat 9494  guruş  

Resmi kısmeti adi 367 guruş 20 para 

9256 guruş 20 para Sahhül dağıtılan varisler arasında dokuz  hezar elli altı guruş  

yirmi para  

Hisse-i zevce-i mezbûre Âişe 1157,02 

Adı geçen büyük oğlunun hissesesi Mustafa 2314,04 

Adı geçen küçük oğlunun hissesesi  Mesdan 2314,04 
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Adı geçen büyük kızı Döndü 1157,02 

Adı geçen küçük  kızı Âişe 1157,04 

Adı geçen küçük  kızıMedine 1157,02 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibâr mezbûreden her birerleri esmân-ı tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan isâbet edüb esâmileri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve 

mukâseten ahzu hakk misillü adı geçen küçüğün payı  mahsûben vasîleri Mustafa’nın 

ma‘rifet-i şer‘le terekeden iştîrâ eylediği bir kat yatak esmânı doksan guruş hisse-i 

musîbelerine bi’t-tenzîl bâki sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk hesabıyla üç seksen altı 

lira dahî usûl nizâmına tevfikân irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri 

Dalamanlı Zâde Hafız Mehmed Efendi yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şeriyye 

başkatibi Mehmet Rüşdi efendinin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i 

mahkemede mukarrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu. 

Numro 404  

Makarr-ı Livâ olan Medine-i Denizli’nin Hatîb  meskeninde meskun olup 

ölen bundan akdem vefât  eden Karcı Hacıoğlu  Ahmed bin Abdullah’ın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Esmâ bin-i Mehmed ile kendünden mukaddem vefât 

eden zevcesi Âişe bint-i Hacı Süleymân’dan mütevellidler soyundan gelip kayıp olan 

oğlu Karaman’da sâkin Hafız Ali Efendi ve soyundaki büyük kızı Âişe ve zevce-i 

mezbûre Esmâ’dan mütevellid büyük çocuğu Salih ve kız çocukları Habîbe ve 

Sülbîye Sağîre kızı Emine’ye munhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şerü’l-enver zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra gâib  mûmâ ileyhin hisse-i ersiyesini ahz-u kabz ve sene 

müddetle eytâm sanduğuna istirbâha ve müddet-i mezkûre tarafında zuhûr eder ise 

kendüyedir ve teslîm ve adem-i zuhûrunda mâliye cedveline idhâlen hazîne-i celîleye 

irsâle cânib şer‘den irsâle cânib-i şer‘den taksim\kısım nasb olunan Denizli 

muhasebecisi ‘izzetlû İbrâhîm Edhem Efendi İbn-i ile sağîre-i mezbûrenin tesviye-i 

umûruna kalbe şer‘den mensûb vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre esmânının taleb ve 

ma‘rifeti ve ma‘rifeti şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle bey‘ olunarak 

esmân-ı hâsılası beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî beyân olunur hurrire fi’l-
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yevmi’l-hâmis aşer amin şehri Cemâdiye’l-âhîra li-sene ihdâ aşera ve selâse mie ve 

elf.  

Tablo 171 : 404 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

Metrûkât Aded Guruş Metrûkât Aded Guruş 

Nakd-i 

mevcûdı lira-

yı Osmânî  

4 fî 122 488 Lira-yı Fransız 15 fî 106 1590 

Lira-yı 

İngiliz  
2 fî 133 266 Magşuşa  25,20 

Dükkanında 

bulunan 

nakd-i 

mevcûdu  

 110,10 Sagîr sini  2 46 

Diğer sagîr 

sini  
1 40 

Diğer sagîr 

sini  
1 37,20 

Kapaklı 

sahan  
5 

50 

Çanak  3 

24 

Şorba tası 1 

Tas 1 

Tabak  

Kapaklı tas  1 13 

Çanak  5 

54 

Tabak 3 

Kebir tabak  1 18 

Diğer tabak  3 

27,20 Tas 1 

Tabak 1 

Kadayıf 

tepsisi  
1 44 

Kapaklı 

tencere  
1 19 
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Tas 1 

Kapaklı 

kuşhane  
1 

Diğer 

kapaklı vasat 

tencere  

1 46 
Diğer kapaklı 

vasat tencere  
1 33,20 

Diğer 

kapaksız 

vasat  

tencere 

 

1 28 

Diğer kapaklı 

sagîr tencere  
2 

44 

Kapaksız 1 

Diğer 

kapaklı vasat 

tencere  

1 

32 

Diğer su bakırı  1 

52 

Su bakırı 1 Yağ bakırı 1 

Eldigânî  2 

90,20 

Pekmez leğeni  

 
1 116 

Süd tavası 3 

Sagir kazgan  1 85 
Kebîr köhne 

tencere  
1 29 

Kebîr kazgân  1 150 Kahve takımı  1 40 

Köhne sagîr 

sini  
1 

25,20 
Cübbe 

yağmurluk  
1 102 

Çanak 1 

Sagîr tencere 2 

Köhne 2 58 Köhne elbise 10 60 
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abdestlik  parça  

Yatak  
 

 

50 

Köhne minder  4 

86 
Yasdık   

Yorgan   Yorgan 2 

Müsta‘mel 

kilim  
1 122 Şa‘îr dolu  

15 fî 4 

 

60 

Aldırın.. 

hınta dolu  
13 fî 10 130 

Yazılı 

Mahmudiye 

altını 

1 122,20  

Gazi altını  1 95 
Çarıklı 

rub‘iyye  
5 fî 13 65 

Adi rub‘iyye  12 fî 12 144 Tahta sandık  2 15 

Boz tüylü 

merkeb re’s 
1 270 Bargir torbası  13 fî 5,15 69,35 

Tezgah ma‘a 

tarak  
1 65 Yem torbası  10 fî 3,5 31,10 

Diğer yem 

torbası  
11 fî 3,3 33,33 Yem torbası  2 3 

Aşırtma  34 fî 24 para  20,16 Merkeb torbası  
Çift 9 fî 

5,15 
48,15 

Diğer 

merkeb 

torbası  

10 fî 5,20 55 
Diğer merkeb 

torbası  

Çift 9 fî 

4,33 
43,17 

Diğer 

merkeb 

torbası  

Çift 15 fî 

5,38 
89,15 

Diğer merkeb 

torbası   
Çift 21 fî 5 105 
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Urgan  4 fî 4,5 16,20 Tolak  11 fî 1,4 12,04 

İplik çuval 

çift  
1 30 

Diğer merkeb 

tobrası 
Çift 8,5 fî 5 42,20 

Tolak  

deste 
4 fî 13,5 54 

Diğer tolak 

Deste 

Deste 4 fî 

12 

 

48 

Aşırtma  42 fî 20 21 Diğer tolak  
Deste 4 fî 

13,20 
54 

Diğer tolak  

Deste  
2 28,20 Harâr çuvalı  Çift 9 fî 18 162 

Diğer tolak  

Deste  
2,5 22 Kaba çul  2 13,20 

Harar  

Çift 

 9 fî 27 243 
Diğer harar 

Çift  

3 fî 23,20 70,20 

Diğer harar 

çift  
1 43 

Harar çuval  

çift 

10 fî 14 140 

Sagîr kantar 1 17 
Diğer harar  

Çift 

3 fî 24 72 

Tolak ve 

aşırtma 
21 18,36 

Tobra  

Çift 

10 fî 5,5 51,10 

Harar çift  1 16,20 Merkeb torbası 
Çift 10 fî 

5,20 
55 

Diğer 

merkeb 

tobrası  

Çift 10 fî 5 50 
Diğer merkeb 

tobrası  
Çift 8 fî 4,5 33 

Tek tüfenk  1 105 Birbol saat  1 107 
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Merkeb 

torbası  

Çift 10,5 fî 

4,20 
47,10 Yem tobrası  

Çift 27 fî 

2,16 
64,32 

Kıl  

Kıyye  

3 fî 5,30 17,10 

Diğer kıl  

Kıyye  

95 fî 6 570 

Oğlak derisi  9 fî 10 90 
Sagîr yem 

tobrası 
1 1,20 

Sagîr tencere  1 

15 
Hırdavat-ı 

menzil 
 63 

Ağaç terazi 1 

Çekirdek 

kıyye  
10 

Camus ineği 

re’s  
1 525 

Kızı 

Habibe’de 

alacağı olup 

hissesine 

mahsûb edilen 

 610 

Damadı 

Sayisoğlu 

Ali 

zimmetinde 

alacağı olup 

bâ kabûl 

verese 

 709 

Manastırlı 

Efendioğlu 

İsmail 

zimmetinde 

alacağı olup 

tahsil olunan 

 2146 

Manastırlı 

Kavvasoğlu 

Hacı Yusuf 

zimmetinde 

alacağı olup 

kezâ tahsîl 

olunan  

 108 

Manastırlı 

Duman 

Bekiroğlu 

Emin 

zimmetinde 

alacağı olup 

tahsîl olunarak 

ahz olunan  

 610 
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Bereketler 

karyesinden 

Halil Efendi 

oğlu Tahir 

Efendi 

zimmetinde 

alacağı olup 

ahz olunan 

 366 

Karye-i 

mezbûreden 

Dibek Ali 

zimmetinde 

alacağı olup 

ahz u kabz 

olunan  

 101 

 

Toplam metrukat 13448,28 

Cenaze ve kefenleme kader-i ma‘rûf 117 

Deyn-i mehr-i müeccel zevce-i mezbûre Esma Hatun’a bâ i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun 

bih olan 800 

Dellâliye 121 

Pul bahâ 9,28 

Kaydiye 20 

Yekûnü’l-ihrâcât 1067,28 

Bâkî mine’l-ihrâcât 

12381,00 

00309  

12071 sahha’l-bâkî li’t-taksîm yalnız on iki bin yetmiş bir guruş yirmi 

paradır. 

Hisse-i zevce-i mezbûre Esma 1508,37 

Hisse-i ibn-i kebîr-i gâib-i merkûm Ali  

2640,24 
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0122,02 intikâliye harcı 

2518,22 

Hisse-i zevce-i mezbûre Esma 1508 , 37 

Adı geçen oğlu gâib-i Ali 2640,23 

Adı geçen oğlu  kebîr-i Salih 2640,24 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Âişe 1320,12 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Habibe 1320,12 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Huban 1320,12 

Adı geçen sagîre-i kızı Emine 1320,12 

0122,02 intikâliye harcı 

1198,10 

Mütevveffâ-yı mezbûr Hacı Mustafa’nın mahkeme-i şer‘iyyede mahfûz 

mentûkunca muharrerû geliri kesânda valınacak  olub ma‘rifeti şer‘le tahsîl olunarak 

varisler arasında bi’l- farîzatü dini dağıtılıp pay yapılan  mütevveffânın  mezbûrun ve 

….dır  bildirilip açıklandı sâlis şehr-i Şab‘ânü’l-Muazzam li-sene ihdâ aşera selâse 

mie ve elf. 

Bereketler karyesinden Kadı oğlu Mehmed Çavuş’dan ahz-u kabz olunan 1021 guruş 

20 para 

Karye-i mezbûreden Halîl Efendi oğlu Tahir Efendi’den ahzu kabz olunan olunan 

764 guruş 

Manastır karyesinden Ahzî  Oğlu İsmâîl’den tahsîl olunub ahz-u kabz olunan 617 

guruş 

Karye-i mezbûreden Duman? Bekir oğlu Emîne’den tahsîl olunub keza‘ ahz-u kabz 

olunan 403 lira  

Toplam metrukat 2805,20 
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0077,00 Toplam çıkan / pul bahâ râyic akçe 2,30 / kaydiye 4,10 / resm-i 

kısmet-i âdî 70 

2728,20 Sahh  taksîmi varisler arasında sadece iki hezar sekiz buçuk liradır 

Hisse-i zevce-i mezbûre Esma 341,02 

Adı geçen oğlunun payı gâib-i Ali 596,34 

Adı geçen oğlu kebîr-i Salih 596,34 

Kızının payı kebîre-i mezbûre Ayişe 298,17 

Adı geçen büyük kızı Habibe 298,17 

Adı geçen büyük kızı Huban 298,17 

Adı geçen küçük kızı Emine 298,17 

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i kibâr-ı mezbûreden her birerleri ve….mütevveffâ-yı 

mezbûrdan tahsîl olunan mebâliğden isâbet edüb isimleri zîrinde gösterilen mebâliği 

nakden ahzu  hakk misillü gâib adı geçen Ali ile sağire-i mezbûre Emîne’nin hisse-i 

nasîbe leri sîm mecîdiyye yirmi para hesâbıyla toplam doksan beş lira  on bir para 

dahî taksîm-i evvelîdeolan hisseleriyle ma ‘an irbâh ve istirbâh edilmek üzere eytâm 

müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi yedinde teslîm  olunduğu mahkeme-i 

şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i 

mahkemede mukarrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek temhîr olundu.  

Ber-beyân-ı bâlâ verese-i mezbûrûndan ibn-i gâib merkûm Ali Efendi 

varisliği ispat ederek dini  mahkûm olunan babası mütevveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

eytâm sanduğunda mahfûz sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla iki hezar 

on sekiz lira ve  iki para ile muahharen tahsîl olunan zimematından isabet eden 

doksan   kuruş ve  dört lirayla   ki toplam  bin beş kuruş on altı lirayı tamâmen alarak  

huzûr şer‘de takrîr eylediği bu mahalle şerh verilerek temhîr olundu. 

Fi 15 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 311 

 



 

290 

 

Numro 405  

Makarr-ı Livâ olan Denizli’nin Hacı Kaplan mahallesinde otururken 

müteveffâ olan Yörükoğlu Hacı Hüseyin kızı  Zübeyde kızı  el-merkûm Hacı 

Hüseyin bin Abdullah’ın verâseti zevce-i metrûkü Mustafa bin Mustafa ile vâlidesi 

Hadîce bint-i Emîr Hüseyin ve Sadriye Sağîre kızı Hayriye’ye ba‘de’l-ihbâr kable’l-

kısmezevc-i merkûm Mustafa dahî müte‘akiben vefât edüb verâseti sülbîye  sağîre 

kızı mezbûre Hayriye ve kardeşleri Hadîce ile Âişe -ebün  karındaşı  Ali ile kız 

karındaşı Gülsüm’e dahil olan  es-Sahîh me’sele mirâsları …vechile seksen geliri 

olub adı geçen elli bir geliri kızı sağîre-i adı geçen  Hayriye veonbeş sehmi …... 

Hadîce gelirinden toplam cem‘an on iki geliri ühtünân/ühtân lehümâ mezbûretân 

Hadîce ve Âişe ile ehun li-ebûn merkûm Mehmed Ali’ye ve iki sehmi dahî uhtün li-

ebûn mezbûre Gülsüm’e isâbet eylediği lede’ş-şer‘ü’l-enver  zâhir ve nûmâyân 

oldukdan sonra mezbûre Hayriye’nin tesviye-i umûruna kable şer‘den mensûb vasîsi 

min kabli’l-umm ceddesi mezbûre Hadîce Hâtûn’un verese-i kibâr-ı sâire ile ma‘an 

vukû‘ bulan taleb ve iltimâsları ve bilinen  dini olarak yazılıp açık artırmayla semen 

misilleriyle bey‘u fürûht olunarak gelir hasılatı varisler arasında  bi’l-farîzatü dini 

dağıtılıp paylaştırılan  vefat edenin metrukatı mezbûre-i ...… zîr beyân olunur hurrire 

fî ğurre-i Muharrem li-sene isnâ aşera selâse miete ve elf. 

Tablo   172  :  405 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1  
Köhne yorgan 

2, 27,10 

Müsta‘mel 

sandık 1 / 24  
Halı  82  

 Köhne telli 

antari 1 / 46 

Mehr-i 

müeccel zevc-i 

müteveffa 

zimmetinde 

800  

2 
Gümüş küpe 

çift 1/ 36  

Yün memlu 

basma yüzlü 

döşek 1 , Yasdık 

1 / 67,20  

Eski futa, 

Tarbusî, İşlik 

/ 24  

Gümüş andişe 

.. 2 / 18,24  
 

 

Yekûnü’t-tereke  

1125,14 
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0154,14 yekûn / techîz ve tekfîn 120 / dellâliye 6,20 / pul bahâ 1,20 / kaydiye 

1,14 / resm-i  

 kısmet-i âdî 25 

971 Toplam tereke -taksîmi sadece varisler arasında dokuz  paradır. 

Adı geçen annenin payı Hadice 182,02 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Hayriye 619 

Hisse-i uht-i lehumâ mezbûre Hadice 48,22 

Hisse-i uht-i lehumâ mezbûre Aişe 48,22 

Hisse-i ahh-i li-ebb merkûm Mehmed Ali 48,22 

Hisse-i uht-i li-ebb mezbûre Gülsüm 24,11 

Kesr-i bâkî 1 

Bâla-yı sernâmede müte‘âkiben vefât eden zevc-i merkûm Mustafa’nın 

verâseti Sülbîye sagire  kızı mezbûre Hayriye ve  ebeveyni kardeşleri mezbûretân 

Hadîce ile Âişe ve li-ebün er karındaşı merkûm Muhammed Ali ile ebün kız 

karındaşı mezbûre Gülsüm’e dahil  olduğu bildirilen şerü’l aydınlıkla görünen   ile  

mütehakkık olub olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nûmâyân oldukdan 

sonra sağîre mezbûre Hayriye’nin tesviye-i umûruna cânîb-i şer‘den mensûb vasîsi 

ceddesi mezbûre Hadîce’nin verese-i kibâr-ı sâire ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve 

iltimasları ve ma‘rifeti dinle yazılan yapılan açık artırmayla  şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede semen misilleriyle fürûht olunarak gelir hasılatı varislerin içinde farîzatü 

dini dağıtılan ve taksim edilen  müstakilen metrukesi   açıklanıp zîr söylendi hurrire  

ğurre-i şehri mezkûre li’s-sene-i’l-mezbûre  
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Tablo  173 :  405 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1  

Gümüş sofra 

ağızlığı 1 , 

Girid nişanı 1 / 

25  

Tas 1, Tabak 1 / 

12  

Çanak 2 , 

Eldiğâni 1 / 

16  

Kapaklı sagîr 

tencere  1, 

Eldiğani 1, 

Tabak 1 / 15  

Sagîr kadayıf 

tepsisi  1/7,20 

2 

Hınta dolu  

6 fî 11,10 

67,20  

Köhne seccade  

1 , Kanaviçe 

Çuval 1 /  15  

Hatab yük  

5/16,20 

Tahta sandık 

sagîr 

mücerred  1/ 

10  

Sagîr kazgan 1 

/ 46 

3 
Nakd-i 

mevcûdu 789  

Dizlik  1, Şalvar 

tozluk 1/ 45  

Kapaklı sagîr 

tencere 1/ 15  

Diğer çanak 2 

, Tabak 2 / 16  

Köhne sagîr 

sini , 1 / 12,20  

4 

Minder 1 

Yorgan 1 

Yasdık 1/ 50  

Şa‘îr dolu , 13 fî 

4,30/ 61,30 

Köhne sagîr 

sini 1 / 12,20 

Minder 

1Yorgan 1 

Yasdık  1 / 50  

Hasır 2 / 9  

5 

Maşa  1, Saç 

ayak  1, Timur 

şiş 1 , 4,20 

Sagîr minder 2 , 

30,20  

Yağmurluk 1 

/ 18  

Belediyeden alınan eşyâ semeni 

24 

 

 

Yekûnü’t-tereke 1305,30 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 149,20 

Mehir borcu olduğu  eşi  müteveffât-ı evvel mezbûre Zübeyde’ye dini mahkum olup 

müteveffiye-i adı geçenin  terekesine idhâl olunan 800 

Üç yüz dokuz senesi emlâk vergisine borcu olan  bâ-koçan muhtarları Ali yediyle 

mal sandığına ifa olunan 20 

Kaydiye 1,30 
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Dellaliye 10 

Pul bahâ 1,20 

Yekûnü’l-ihrâcât 982,30 

Bâkî mine’l-ihrâcât 323 

323 

008 resm-i kısmet-i âdî 

315  

Sahhı toplam -taksîmi varisler arasında sadece on paradır. 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Hayriye 94,20 

Hisse-i uht-i lehumâ mezbûre Hadice 63 

Hisse-i uht-i lehumâ mezbûre Aişe 63 

Hisse-i ahh-i li-ebb merkum Mehmed Ali 63 

Hisse-i uht-i li-ebb mezbûre Gülsüm 31,20 

Ber-beyânı bâlâ varisi kibâr mezbûreden hepsine  esmân-ı 

tereketeynimüteveffiyân-ı mezbûrândan isâbet edüb zîrinde…... gösterilen ahz-u 

kabz ve istifâyı hakk eylediklerimisillüsağîreyi mezbûre hissesine mukâbilbâ-

ma‘rifet-i şer‘ vasînin iştirâ eylediği bir kat yatak esmân-ı olan elli guruş hisse-i 

musîbesinden bi’t-tenzîl bâkı sîm mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla 

terekesinden toplam altmış üç kuruş yiğirmi lira dahî usûl-u nizâmına tevfîkan irbâh 

ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi 

yedinde teslîm  olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdî Efendi’nin 

inhâsı ve müdîr-i mûmâ ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu 

mahalle şerh verilerek temhîr olundu.  

Ber-vech-i bâlâ sağîre-yi mezbûre Hayriyeye paylaştırılmış altı bin  altmış 

lira ma‘rifeti şer‘le tarafıma teslîm olunmuşdur. 
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Müdîri eytâm 

Numro 406 

Makarr-ı Livâ olan Medine-i Denizli’nin EvhancıbaşıMahallesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât eden Osmanzâde el-Hâc Ali bin oğlu diğer oğlunun varis eşi  

verâseti zevce-i menkûha-i terekesi Âişe kızı Halîl ile Sülbî Kebîr oğulları Ahmed ile  

Tevfîk ile İsmâîl ile  Sülbî Sağîre bint dahil olduğu bi’l-ihbâr dini -enver görünen  ve 

nûmâyân olan sağîre-imezbûre Güzide’nin tesviye-i umûrına gable’l- şer‘den 

mensûb vasîsi li-ebeveyn er karındaşı ibni merkûm Ahmed’in verese-i kibâr-ı sâire 

ile ma‘an vukû‘ bulan taleb ve iltimasları ve ma‘rifeti dini yazılan  açık artırmayla 

semen misilleriyle furûht olunarak eldeki gelirin varisler arasında farizatü – dini 

dağıtılan ve pay olunan adı geçen vefat edenin  metrûkat kaydı  açıklanmış olan 

ğurre-yi Şevvali’l-Mükerrem yılda  dört  aşera ve üç bin . 

Tablo  174 : 406 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Kilim celte .. 1 

, Köhne 

Yorgan  1 , 

Yasdık 1 / 60 

Müsta‘mel kilim 

1 / 81  

Sagîr kilim 

minder 2 , 

Yorgan 1 , 

Yüz Yasdığı 

3/ 80  

 

 

Köhne deve 

yünlü kilim 1 

/ 51 

Köhne kilim 

parçası 1/ 18  

2 
Sagîr sandık 1 

/ 12 
Sagîr sinî 1 / 42 

Kapaklı sagir 

tencere 1/20  

Diğer sagîr 

kapaklı 

tencere 1 / 20 

Sagîr kazgan 1 

/  30 

3 
Sagir kadayıf 

tepsisi 1/ 12 

Çanak  1, Tabak 

2, Tas  1 , Tepsi 

1/ 27 

Darı dolu  

20 fî 3/ 

60 

Siyah çuval 

çift 1/ 45   

Köhne 

abdestlik  1 / 

15 

4 

Koca kısrak 

ma‘a takım 

re’s 1/525  

Hırdavat-ı 

menzil  100 

İngiliz princi , 

Kıyye 230 fî 

72 para, 414 

Merkeb yuları   

20 fî 1,10/ 25 

Üç yüzlü 

urgan  
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20 fî 2 

40 

5 

Kibris sandık  

0,5 / 150  

Peçe 16 , Tolak  

3,  Sicim 1/ 15 

Hırdavat-ı 

dükkan ve 

sigara kağıdı , 

deste 10 / 300  

Kahve Kıyye 

50 fî 15 / 750  

Sabun  

Kıyye 30 fî 4 / 

120  

6 

Saçma torba  

8 fî 20 / 160   

  Yağ küpü 1 /20 
Hınta dolu , 

20 fî 10 / 200 

Kâr-ı kadîm 

biryol saat 

1/90 

ineği ile   

buzak  635  

7 

Diğer siyah bir 

tane  300 

Keçi  62 fî 36 / 

2232 

Diğer koca 

inek ma‘a 

buzağı re’s 2 / 

220 

Koyun , 26 fî 

60  / 1560 

Sisam dolu , 

75 fî 18 / 1350 

8 

Yatak  , Döşek  

Yogan / 130  

Diğer yün 

memlû döşek 1, 

Yorgan 1 , 

Yorgan 1 / 90  

Minder  1 

Yorgan 2 

Yasdık 1 / 76 

Müsta‘mel 

seccade 1 , 

Yazgı Çul 1 / 

113  

Yün memlû 

minder 1 , 

Yorgan 1 ,  

Yasdık / 55 

9 

Vasat kazgân , 

1/ 67,20 

Kapaklı vasat 

tencere 1 /  42  

Sagîr eldigânî 

3 / 19   

Sagîr 

kapaksız 

tencere 2 / 25  

Yağ bakırı 1 

/14 

10 Kase 6/6 

 Köhne leğen 1 

Tabak1 

Süzgeç 1 

Tas  1/ 50  

Hınta dolu ,  6 

fî 11/ 66 

Siyah üzüm  , 

Kıyye 120 fî 

22,5 para  / 

67,20 

Diğer 

müsta‘mel 

abdestlik  1/80 

11 

Boz merkeb 

re’s , 1/ 450 

Cinova princi, 

Kıyye 40 fî 3/ 

120 

Kanaviçe 

çuval   

26 fî 3 

Bargir yuları , 

5 fî 2 / 10 

Tuz  Kıyye 

275 fî 1,8/ 330 
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78 

12 

Lanba şişesi , 

Deste 38 fî 4 / 

152  

Terazi  1 kıyye 

2 / 60  

 

Rahtü’l-

halkum 

Kıyye 20 fî 

3,30 / 75  

 

Şeker  Kıyye 

80 fî 4 / 320 

 

 

Akide şekeri, 

Kıyye 5 fî 4 /  

20 

13 

Hanne  , Kıyye 

20 fî 3,5 /  70 

Şa‘ir dolu , 649 

fî 4,5 / 2677,05 

Eldirek … 

hınta dolu , 

77,5 fî 10 / 

775 

Camus danası 

502  
Kısır inek 200 

14  

Diğer kokur 

250 

Diğer siyah inek 

ma‘a buzağı re’s 

300  

Diğer düğe 

inek re’s  1 / 

230  

Mısır darı 

dolu  , 200 fi  

/ 1000 

Bâ defter-i 

müfredât 

zimemâtından 

tahsîl olunup 

kabz olunan 

6370,25  

 

Yekûnü’t-tereke 24709,30 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn kader-i ma‘rûf 200 

Üç yüz dokuz senesi emlâk ve temettu‘ vergisine deyni olup bâ koçan muhtarı İsmail 

Efendi ma‘rifetiyle mal sandığına teslîm olunan 492,30 

Pul bahâ râyic akçe 18,30 

Kaydiye-i defter 37 

Dellâliye eşyâ-i mebî‘a 366,20 

Hubûbât-ı mezkûrenin evrâk ve nakliye masrafı olup îfâ olunan 372,10 
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Deyn-i müsbet sulbî kebîr oğlu Ahmed’e dini kararla hapis 11590 

Hayvânât-ı mezkûrenin ra‘y ecri olup Çobanoğlu Himmet’e îfâ olunan 365,20 

Yekûnü’l-ihrâcât 13442,30 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

11267,00 

00281 

10985 

Sahha’l-nakit – taksîmi varisler içinde sadece  on hezar dokuz  seksen beş paradır . 

Adı geçen eşinin payı  1373,07 

Adı geçen oğlunun payı Ahmed 2746,14 

Adı geçen oğlunun payı  Tevfik 2746,14 

Hisse-i ibn-i merkûm İsmail 2746,14 

Adı geçen küçük kızının payı Güzide 1373,07 

Beyân bâlâ verese-i kibâr-ı merkûmeden her birerleri tereke-i esmân tereke-i 

mütevveffâ-yı  mezbûrdan isâbet edüb isimleri zîrinde gösterilen mebâliği nakden ve  

mukasaten talep ve isteğiyle misillü sağîreyi adı geçen Güzide’nin payı musîbesi sîm 

mecîdiyye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla bin üç kuruş usûl nizâmına tevfîken irbâh 

ve istirbâh edilmek üzere eytâm müdîri Dalamanlı zâde Hafız Mehmed Efendi 

yeddine teslîm olunduğu mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdi Efendi’nin 

inhâsı ve müdîri mûma ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu 

mahalle şerh verilerek temhîr olundu. 

Ber-vech-i bâlâ sağîre-yi mezbûre Güzide’nin hissesi olan  yetmiş üç guruş 

yedi parasını li-ecli’l-irbâh ma‘rifeti şer‘le yeddime teslîm olunmuşdur. 

Müdîr-i eytâm 
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Numro 407 

         Makarr-ı Livâ olan Medine-i Denizli’nin Değirmenönü mahallesinde 

meskunken   on bir yılı  Şevval’in Mükerreminin on beşinci cumaertesi günü vefât 

eden berber Hacı Ali kerîmesi Şerîfe bint-i el-merkûm Hacı Ali bin Abdurrahman’ın 

verâseti küçük  oğlu Hüseyin ve   küçük çocuğu  Zekiye benân Mustafa’ya dahil 

olmuş olup  bildirilen  bi’l-ihbar lede dinin aydınlık görünen ve açıklanan  sağirân-ı 

mezbûrânın olgunluk yaşına kadar ve sedâdınadeğin gable dini , mensûb vasîleri 

daîleri Mehmed Efendi ibnü-l merkûm Hacı Ali’nin bi’l-vesâye istek  bigisiyle dini 

yazılan açık artırmayla  tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misilleriyle  furûht olunarak 

esmân hasılası varisler içinde  farizatü dini dağıtılan  ve paylaştırılan  metrûkâtın  

müteveffiye-i mezbûre defteridir ki açıklanıp  zîr bildirilen  hâmis zi’l-ka‘detü’-şerîfe  

yılında  ihdâ aşera û selâse mie û bin. 

Tablo  175 : 407 Numaralı  Terekedeki Eşya Listesi 

1 

Döşek  2, 

Yorgan 2 , 

Minder 2, 

Yasdık 2, 

Kilim 2  / 120  

 

Diğer köhne 

yorgan 1 / 26  

 

Köhne kadayıf 

tepsisi 1/9  

Köhne çanak  

2 , Tabak  4/ 

15  

Sagîr eldigânî  

1 / 3,36  

2 

Eldigânî  1 / 3, 

12  

 

Sagîr tahta 

sandık 1/1,32 

 

Bucu (?)  1/13  

 

Basma antari 

Peşkir 2, 

Köhne Futa 2, 

Köhne Futa 2 / 

22,20 

 

3 
Kırmızı fistan 

1, Ceket 1 /46   

Diğer çarşaf  1 / 

29  

İdareli bez top 

1 / 22,20  

Sagir halı 2 / 

68,02  
Kundura 1 /45  

4 

Köhne pabuç 

ma‘a mesh çift  

1/ 15  

Beyaz basma 1, 

Ceket 1 / 22,20  

Müsta‘mel 1 / 

23 
Zar 1 /  28  

Müsta‘mel 

çuha kaput 1/ 

34  
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5 
Diğer köhne 

setre 1 /15  
Adi kılınç 1 / 15  

Maze  2,  

Peşkir 1 / 

22,20  

İdareli bez top 

3 / 90  

Peşkir 4 / 

13,20  

6 
Beyaz fistan 1, 

Ceket 1 /  60  
Çevre 9 / 24  Lanba 1 / 7,20  Fırça 1 /  3,36 

Hurde kahve 1 

/  9,24  

7 
Beyaz taşlı 1 / 

31  

Kapaklı sahan  

5, Şorba Tası 1 / 

45  

 

Diğer hurde 1 / 

68 

Hırdavat-ı 

menzil 10  

Saltak , 8 fî 

121,20 / 972 

8 
Köhne yorgan 

1 / 14 

Sagîr sini  1, 

Hurda  4 , Şorba 

Tası 1/ 30  

Sagîr kadayıf 

tepsisi  1 /11  

 

Üçlü sefer 1/ 

21,24  

Köhne tas  2, 

Tencere 1 / 

9,24  

9 
Maze  2, 

Peşkir 1 / 14  

Beyaz ve 2,  

Alaca entari 1 , 

Beyaz 1 / 20,20 

Kırmızı 1 / 9  
Fistan 1, 

Gömlek 2 / 90  

İdareli çarşaf  

1 / 30,20  

10 
Gömlek bezi 1 

/ 10,20 

Kundura çift  1 / 

17  

Diğer halı  1/ 

80  

Sagir köhne 

40,20  

Cübbe 1 , 

Tozluk 1 / 

3,36  

11 

Siyah citarî 

antari  1 / 

34,20 

Basma 1 / 4,20  
Bohca 1, Perde 

1 / 14  

Köhne setre , 

Palto 1  , 

Yelek  1 / 

22,20  

 

Mücedded 1 , 

Palto 1 / 140  

12 

Basma antari 

1, Gömlek işi 

1 / 40  

İşlemeli çarşaf  

1 / 46  

İpekli bez top 

1 /  40  

Sarı fistan 1, 

Ceket  1 /50   

Sagîr Trabusî 

1 /  22,20 
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13 
Köhne ceviz 1 

/ 31 

Muşamma 1 / 

3,36 
Mirat 1 / 9,24  

Sagîr kapaklı 2 

/  25  

Leğen ma‘a 1 / 

30  

14 
Basma gümüş 

1 / 114 
Gümüş 2 / 3 

Mahmudiye 4 , 

Yarım sert 2 , 

Gazi nısfı 2 , 

Memduhiye 10 

, Çarıklı 43 / 

1400  

  

 

Yekûnü’t-tereke 4343,08 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn ve kefâret-i savm ve yemîn ve tezevvürât-ı sâiresine dört yüz 

ve mahalle-i mezbûrede kâin çeşmenin ta‘mîr ve termîmine toplam beş yüz guruş 

vasiyyet idüp ve infâzına li ebeveyn er karındaşı Mehmed Efendi ibni Hacı Ali nam 

kimesneyi vasî-i muhtâr nasb ve ta‘yîn eylediğinde mûmâ ileyh dahi vesâyet-i 

mezkûreyi ba‘de’l-kabûl mezbûre Şerife musırraten Alâi îsâihâ (?) vefât eylediği bâ 

şehâdet Araboğlu Mustafa oğlu  Mehmet ve Hacı Kara Ali bin  Hüseyin oğlu  Hacı 

Ali adında kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye vasî-i mûmâ ileyhe îfâ 

olunan 500 

Dellâliye eşyâ-i mebî‘a 67,20 

Hammâliye ve nakliye 7,08 

Pul bahâ râyic akçe 4,10 

Kaydiye-i defter 6,20 

Yekûnü’l-ihrâcât 585,18 

Bâkî mine’l-ihrâcât  

3757,30 

0094,00 resm-i kısmet-i âdî  
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3663,30 toplam taksîmi varisçiler içinde  sadece  üç bin  altmış üç kuruş otuz 

liradır 

Hisse-i ibn-i sagîr-i merkûm Hüseyin 2442,20 

Adı geçen küçük kızı Zekiyenin payı  1221,10 

Bildirilip  beyân-ı bâlâ adı geçen küçüğün  hisselerine mukâbil bâ ma‘rifet-i 

şer‘ vasîlerinin iştirâ eylediği birer kat yatak esmânı olan yüz yirmi guruş hisse-i 

musîbelerinden bi’t-tenzîl bâkî sîm mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesâbıyla üç yüz 

kırk üç guruş otuz para dahi usûl ve nizâmına tevfîkan irbâh ve istirbâh edilmek üzre 

yetimlerin  sorumlusu Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi yedine teslîm olunduğu 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Mehmed Rüşdü Efendi’nin inhâsı ve müdir-i mûmâ 

ileyhin sicill-i mahkemede muharrer tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verilerek 

temhîr olundu.  

Ber beyân-ı bâlâ sagîrân-ı mezbûrânın hisseleri olan üç bin beş yüz kırk üç 

guruş otuz paraları li ecli’t-tenmiye ma‘rifet-i şer‘le yedime teslîm olunmuşdur. 

Müdîr-i Eytâm  
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4. DEFTERİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRME 

4.1. Defterin Tanıtımı 

Çalıştığımız Şeriyye Sicili Defteri 1310-1313 yıllarını kapsamaktadır.Şeriyye 

Sicilinde yer alan terekelerden  seçilerek hazırlanmıştır.Şeriyye sicilinde çok fazla 

tereke bulunmasına rağmen belge içerindeki  96 tane tereke seçilerek  özellikle eşyalı 

olanlar üzerinde çalışılmıştır.Şer’iyye Sicili bir cilt içinde kaydedilmiş ama iki ciltlik 

bir Şeriyye sicilidir. 

Defterin ebadı:20X51’dir.Sıra Nu:3591’dir.Orjinal Nu ise :188’dir.Belgedeki 

2., 3.ve 394.sayfalar boştur. Bu çalışmadaki şer’iyye sicili İSAM kütüphanesinde 

‘‘Anadolu-Trakya Sicilleri’’ serisinde yer almaktadır.Sayfa sayısı 390’dır. 

XVII..yüzyılda şer’iyye sicillerinde muhallefat kayıtlarının tutulma şekli Arapça ve 

Türkçedir. Ancak İstanbul merkezinde bulunan tereke kaydı Türkçedir. Çalışmadaki 

defterin dili Türkçedir. 

4.2. Defterin Değerlendirilmesi 

Yapılan bu çalışmayla XIX. yüzyıl  Denizlisi hakkında  önemli bilgilere 

ulaşılıp, bir sosyal tarih kaynağı  olan tereke kayıtlarının   öneminin belirtilip   

değerlendirilmesine ve bu doğrultuda XIX. asır  Denizli şehrine  dair bir manzara 

ortaya konmuştur. 

4.2.1. Terekelerden Çıkan  Eşyalar 

Orlin Sabev Osmanlı terekelerinde eşyaların bulundukları odalara göre sırayla 

kaydedildiğini belirtir.Ancak listede yer alan eşyaların hangi odada bulundukları açık 

açık gösterilemezdi.Bu bakımdan Osmanlı örneğinde tereke ve muhallefat kayıtları 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da benzer şekilde yapılan kayıtlardan farklıydı, çünkü 

oralarda miras bırakılan eşyaların  hangi odada bulundukları açık olarak 

gösterilirdi.Bu şekilde tereke kayıtları vefat eden kişinin oturduğu düzenini ve 

büyüküğünü göstermekteydi.Osmanlı terekelerinde ise odalar ve oda düzeni tahmini 

olarak az çok tespit edilebilir.Sabev çalışmasında Kuzey Amerika ve Avrupanın 

tereke kayıtlarıyla Osmanlıda tutulan tereke kayıtlarının karşılaştırılmalı olarak 

yapılmasını temenni etmektedir (Sabev, 2013: 259-265).  Uşak tereke kayıtlarından 

XIX.yüzyılda göçebe hayatın devam ettiğine dair izler arasında çadırlar 

bulunur.Kayıtlarda tespit edilen 23 çadırın 7’si  çadır evi, 11’ i çadır, 2’si kıl çadırı, 
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3’ü köhne çadır olarak geçer.Ayrıca 15 tane çadır sitili, 1 tane sitil bulunmaktadır 

(Tutsak, 2004: 6). Terekeden çıkan eşyalarla yaşam tarzı, rağbet edilen yerleşim 

türüne ait detaylarada ulaşabiliyoruz. Kullanılan eşya kişinin yaşam tarzı hakkında  

doğrudan bilgi ve yaşam ipuçları verebilir.Osmanlı devletinde üst düzey devlet 

yöneticiliği yapan varlıklı bir devlet adamınının terekesinden gayrimenkul 

çıkmaması akıllarda soru işareti bırakmaktadır (Yıldız, 2010: 214). 

Denizli Ş.S. bulunan terekelerden çıkan eşyalar pek çok kategoriye ayrılabilir. 

Çalşmamızda mutfak eşyaları ,giyim kuşam eşyaları, dokuma  ve tekstil ürünleri , 

hayvanlar ve hayvancılıkla ilgili eşyalar , gıda listeleri ve hububat ürünleri , silahlar 

,kitaplar olarak belli başlı genel başlıklar içerisinde yer vererek bunlara yer 

verilmeye çalışıldı .  

4.2.1.1. Mutfak Eşyaları 

Bugünkü Türk mutfağının temelini Osmanlı mutfak kültürü oluşturmaktadır. 

Osmanlı'nın farklı kültürlerle yaşayarak oluşan etkileşimle Osmanlının  zengin 

mutfağı, yerel çeşitlilikle ve çok farklı  yöresel tatları da bünyesine katmasıyla 

günümüze kadar taşınmıştır.Osmanlı mutfağının yemekleriyle olsun, 

uygulamalarıyla olsun dünyaki önde gelen  mutfaklar arasında her zaman özel bir  

yeri olmuştur . Çalışmada Osmanlı  dönemindeki  Denizli mutfağını tanımak için 

onunla bağlantılı olan  terekelerden yola çıkarak mutfak araçlarını tanıtılmaya 

çalışılmıştır. 

Üzerinde çalışılan terekedeki mutfak eşyalarının fiyatlarında değişiklikler 

görülmektedir.Bazı Mutfak eşyalarında fiyat aralığı birbirine yakınken,bazı mutfak 

eşyalarında bu fiyat aralığı artmaktadır. Öncelikle  mutfak eşyalarını verip sonrada 

fiyat aralığı ile ilgili farklarla ilgili örnek verilmiştir.  

Tereke listemizdeki mutfak eşyalarımız şöyledir; 

Nühas Tencere ,vasat kapaklı tencere , pekmez leğeni, diğer kapaklı tencere, 

el diğani, çanak ,tabak ,tas, vasat sini, nühas tabak, leğen, tencere, süt leğeni,tepsi, 

çömlek, tencere, pekmez tavası, su bakracı, vasat sini,hurda leğen, kazgan, kebir 

kazgan, kahve tepsisi, ğüğüm, kahve takımı, süd diğanı, bıçak, güveç, evsat tepsi, 

hurda sağir kapaklı tencere, hurda süt leğeni, kapaklı sahan, sefer tası, nühas 

tencere ile kapak, sefer tası su çömleği, sağir sini, su çömleği,kadayıf tepsisi, vasat 
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kazgan, köhne bakır, diğer pekmez leğen, pekmez kazgan, sini, sagir kapaklı tencere, 

diğer sagir kapaklı tencere, sagir kahve değirmeni, kahve değirmeni, hurda kazgan, 

kahve tavası, kahve takımı, sagir kazgan, hamur leğeni, hurda tencere, çay takımı, el 

leğeni ile ibrik, yağ bakracı, kahve değirmeni, ibrik, hurda nühas leğen, diğer sağir 

kazgan, sefer tası, nühas tencere, fota,zemzemiyye,  gügüm. 

Fiyatlandırma yapacak olursak Sini 22, 30, 50, 50, 86 guruş olarak 

görebiliyoruz. Sağir  kazgan’ın fiyat aralığına bakacak olursak  25, 36, 45, 40, 50  

guruş olarak görüyoruz. 

Tereke listemizde bulunan mutfak eşyaları arasında hurda ve eski  şeklinde 

belirtilen eşya isimlerine rastlanmaktadır.Tereke listesinde yer alan eşya listelerinin 

büyüklük ve küçüklüğüne, eski, yeni oluşuna, kullanılan malzemenin türüne 

ulaşılabilmektedir.  

4.2.1.2. Giyim Kuşam Eşyaları 

Giyim kuşam insanların vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Elbise sadece 

soğuk ve sıcaktan korunmak için bir örtü değil, şekli modeli, kumaşı cinsi gibi çeşitli 

faktörleriyle bir statü göstergesidir (Ünal, 2012: 178). 

Giyim  kuşam ve sembolik anlamları, bir toplumda kadın,erkek ya da azınlık 

olmak gibi haller yanında gelenek ve görenek, siyasi işleyiş kimlik inşası, zihniyet, 

maddi kültür sosyal yapı, tüketim tarihi ve tekstil gibi konularda bilgi verir. 

Yüzyıllara, bölgelere ve dini inançlara göre farklılık gösteren Osmanlı toplum yapısı 

içinde, giyim kuşamın şekillenmesinde  statü ve din dışında yönetimin sosyo 

kültürel, ekonomik,siyasal koşulları ve yerel şartları belirleyici olmuştur. Osmanlı’da 

Müslüman, Hrisitiyan ve Yahudilerin kıyafetleri birbirinden farklı idi.Ümera  

sınıfının, ilmiye mensuplarının, esnafın  köylünün kıyafetleri de farklı biçimdeydi. 

Zenginler yünlü ve ipekli kumaşlardan elbiselerin yanında kürk ve kaftan  giyiyordu. 

Geniş halk tabakasının çoğunluğu ise yerli tezgahlarda dokunmuş kaba yünlüler ve 

ucuz pamuklu elbiseler giyiyorlardı (Ünal, 2012: 179). 

Osmanlı döneminde çok zengin bir kıyafet terminolojisi oluşmuş ve çok 

yaygın olarak hukukî düzenlemelerde, resmî ve özel literatürde 

kullanılmıştır. Galatada terekeleriyle ilgili yapılmış çalışmada Galata’daki ulema 

halktan zengin olsada dış giyim hususunda reaya daha az servete sahip olmasına 
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rağmen daha pahalı ürünlere yöneldiği gözlemlenmiştir.Tüketim anlayışını anlamak 

adına terekeler önemli bilgiler barındırıyor (Sümeyye, 2018: 214). 

Tereke listesinde karşılaştığımız kıyafetler şunlardır; 

Köhne elbise, Çuka abdestlik, gümüş fes, gümüş kuşak, kepenek, alaca entari, 

köhne şal, abani üslük, Bağdad üslük, diğer bağdad üslük, abani sarık, çınari eşlik, 

iplik akçe eşlik, müstamel acem şalı, diğer abani sarık, diğer iğneli sarık, sağir 

üslük, diğer bağdad üslük, köhne aba, diğer aba, evsat üslük,diğer kırmızı 

üslük,gümüş tepelik, kumaş kuşak, müstamel işlemeli şal,entari, gömlek sarık, dizlik, 

miltan,  müstamel hırka şal, kundura ma’a mest çift, başlık, köhne ipek kumaş, köhne 

ayna, kuşak. 

Abani sarığın  fiyatı 20, 25, 26, 27, 35, 43, 47 kuruş olarak farklı fiyatlarda 

görülebilmekte, kepenek 36 ve 46 kuruştur. Diğer abani sarık ise 27, 30, 55, 60, 61, 

67, 68 olarak görülmekte , köhne aba 32, diğer aba 32, kumaş kuşak 157, kuşak  17, 

çuka abdestlik 50 kuruş olarak görmekteyiz. Terekede karşımıza çıkan aynı eşyanın  

fiyat aralığı değişebilmektedir. 

4.2.1.3. Dokuma ve Tekstil Ürünleri 

Osmanlı Devleti’nde Sanayi inkılabı öncesi en yaygın ve öncü sektör 

dokumacılık sanayisi idi.Osmanlıda en çok kullanılan ve en yaygın tezgahlar 

pamuklu kumaş üretenlerdi.Anadolu’nun pek çok yerinde İzmir , Denizli , Manisa , 

Tokat , Kilis ve Halep’e kadar uzanan bölgeler pamuklu dokuma merkezleri 

idi.1800’lü yıllara kadar Türk pamuklu kumaşları Avrupaya ihraç ediliyordu. 

Osmanlı tekstil imalatı,fiyatların düşmesi , teknolojinin değişmesiyle moda ve 

yabancı üreticilerle kıyasıya rekabet edecektir.Anadolu XIX.yy.’da dünyanın en 

önemli tekstil üretim merkezi olmaktan çıkacaktır.Osmanlı devleti kumaş ve 

dokumaların sağlam ve renklerinin solmaması ve kumaş toplarının standart ölçülerde 

olması için bir takım kurallar koymuştu.Yurt dışına gönderilen her ürün mutlak 

surette hükümetten izin almak zorundaydı.Edirne ve Bursa’daki kumaş ve deri 

boyacılığı dünyadaki eşsizliğini koruyacaktır .Osmanlı coğrafyasında üretilen lüks 

mal olan kumaş, şal,halı ve ince sofları Avrupadan çok talep görüyordu.Halı 

dokumacığı ise bütün imparatorlukta yaygındı (Ünal, 2012: 111-115). 
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Denizli’ye ait bir Şer’iyye sicilindeki bulunan bir  terekede Sakızlı bir Rum 

kumaş  tüccarının olan kişinin  terekesi geçer. Muhallefatın  sahibinin adı Yorgi 

veled-i Minol'dür. Yorgi Minol 1779 senesinde Denizli şehrine gelmiş ve Camızoğlu 

Hanında vefat etmiştir. Terekesinde Hollanda, İngiltere ve Fransa’dan getirilen 

kumaş ve diğer tekstil ürünleri bulunmaktadır. Bu durum  ilgi çekici bir haldır. 

Çünkü Denizli şehri Anadolu'nun  en önemli dokumacılık merkezidir (Demir, 2005: 

1-5). 

Denizli tarihsel süreç içerisinde dokumacılıkta ileri olsa bile ithal ürünlerde 

bulunabilmektedir.Burdanda şunu  çıkarabiliriz .Tereke listesinden çıkan her eşyanın 

o yöreye ait olacağı hükmüne hemen varılmamalıdır.Seccade Müslüman 

terekelerinde sıkça karşılaşılan  ev eşyalarından biridir. Seccadenin Müslümanlarda 

bulunması normaldir.Ama bunun Afyonkarahisara ait bir terekede yedi 

gayrimüslüm’ün üç tanesinin terekesinde bulunması dikkat  çekicidir.  Bazı 

gayrimüslümlerde birden fazlasına rastlanmıştır (Güneş , 2009: 278). 

Tekstil ve dokuma ürünleri arasında alaca parça, keçe, heybe, basma parça, 

yün ipi kıyye, pamuk ipi, iplik çuval, gümüş kuşak, yün ipi yumak, deve yünü, köhne 

keçe,köhne çuval çift,yün yumak ip, beyaz ip, şis, burgu, çorap, boyalı ip, yün yumak 

ip, havlu, köhne deve yünlü kilim, köhne urgana,köhne kilim, yorgan, yasdık, 

seccade, bükülmüş yün, çuka abdestlik, yün mahlu döşek,müstamel keçe, çadır, kayış, 

Tazkır seccadesi, müstamel dazkır kilim, yatak takımı,sağir seccade, müstamel kilim, 

kıl yazgı çulu, alaca top,boyalı keçe’ye  rastlamaktayız.Gümüş kuşak 60, heybe 12, 

iplik çuval 18, yün ipinin 6 kıyye’si nin dirhem 100’dür. Pamuk ipi 1 kıyyesinin 

fiyatı 10 kuruştur. Köhne deve yünlü kilim’in fiyatı 20 kuruştur. Köhne  urgan’ın 

fiyatı 3,20 dir. Boyalı ip fiyatı 15, 20 kuruştur. Deve yünü’nün 2 kıyye’si 100 

dirhem’dir. Namazlık 18, köhne kilim 15, köhne secadde 21, sağir seccade 22, köhne 

yağmurluk 40, sümbül kilim 85, kıl yazgı çulu 40 kuruş olarak görmekteyiz.  

Tereke listemizde Tazkırı (Dazkırı)’ya ait tekstil ürünlerine rastladık.  Fiyatı 

35 kuruş olan Dazkırı seccadesi, fiyatı 50 kuruş olan  müstamel Dazkırı kilimi 

listemizde yer almaktadır. Bugün Dazkırı Afyon sınırına dahil olsada Dazkırının bir 

kısmı ilçe küçüldükten sonra ilçenin bir kısmı Denizli sınırlarında kalmıştır. 

Günümüzde bile Dazkırı halıları o şöhretini sürdürmektedir.Dazkırı halılarının diğer 

halılardan ayırıcı özelliklerini belirtecek olursak halılarda hiçbir karışım kullanılmaz, 
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tamamen saf yün kullanılır. Türkiye’nin hiçbir bölgesinde geçmişten günümüze  

kadar devamı sağlanamayan kök boyalı, el eğirmesi yünlü dokunana halılar 150 – 

200 yıl önceki malzemenin özellikleri halen korunmuştur.Halkı çok büyük zahmete 

sokmasına rağmen kök boya ve el eğirmesi işini en iyi şekilde 

uygulamıştır.Dazkırıda kimyasal boya kullanılmayıp ürünlerin neredeyse tamamına 

yakını bitki kökü, bitki, yaprak ve çiçeklerden kullanılması onu öne çıkarmasında 

etkili olmuştur. 

4.2.1.4. Hayvanlar ve Hayvancılıkla ilgili Eşyalar 

Osmanlı ekonomisinin en önemli ayaklarından birisi de hayvancılık sektörü 

idi. Hayvancılığı koyun, keçi, sığır , at ve kümes olarak ele alabiliriz.Halkın et 

ihtiyacı büyük ölçüde koyundan temin edildiği için önemli bir ticari metaı idi.Keçi 

dağlık alanlarda yetiştirilirdi. Yük taşıyan atlardan bârgir(beygir) taşımacılıkta 

önemliydi. Sığır ise eti ve sütü için Osmanlı coğrafyasında beslenen büyük baş bir 

hayvandı (Ünal, 2012: 106-107).  

Çalışılan terekedeki hayvanlar listelenirken yaşına ,cinsine, rengine, türüne  

ne kadar çok ayırıcı özellikleri varsa belirtilmiştir. Bazen başka hayvan ile veya 

yavrusuyla beraber listeye tek fiyat üzerinden yazılmıştır. Terekede yer alan 

hayvanlar şöyle listelenmiştir; 

Alaca Keçi, bargir res , mor inek, sarı inek ma’a buzağı, dana çift, beyaz 

öküz, kır donlu tay re’s, siyah merkeb re’s, siyah donlu inek, al tonlu tay , manda , 

boz eşek , gök inek dana buzağı,  öküz çift, deve , inek re’s, birer yaşında siyah dana 

res, comus ineği, erkek Camus,  koyun, doru tonlu bargir re’s, inek, manda, öküz, 

manda öküzü, siyah koca merkep re’s, inek ma’a düğe, merkeb re’s,camus çift , bir 

yaşında düğe re’s, bir yaşında çıkma dana, koca merkeb ma’a takım, Kayalık deve 

re’s, iki yaşında merkeb res, dana çift.  

Osmanlı devletinde halkın en temel et  tüketimini karşılayan koyunun Denizli 

terekelerinde geçen  fiyatı  62,67,72 guruş arsında  fiyatı değişmekteydi.Sarı inek 

225, 405 guruş arasındaydı. Keçi fiyatı 35 ve 40 kuruş arasında fiyatı değişmekteydi. 

Erkek camus 675, mor inek 323, kara öküz 675, camus çift 1063, bargir 174, beyaz 

öküz 523, dişi merkeb 225  kuruş olarak fiyat söyleyebiliriz. 
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Terekede yer alan hayvancılıkla ilgili eşyalarda hayvan takımı 29 kuruş, 

saban temürü 14 kuruş, üzengi çift 10, 15, 20 kuruş olarak fiyat aralığı değişiklik 

göstermektedir. Ayrıca arıcılık yapıldığını arı kovanından anlıyoruz.   

4.2.1.5. Gıda Maddeleri ve Hububat Ürünleri 

Osmanlı imparatorluğu kendi kendine yetebilen bir ekonomik yapıya sahip 

olduğundan tüketilen gıda maddelerin tamamı imparatorluk içerisinde 

üretilirdi.Meyve ve sebze gibi gıda maddeleri nakliye vasıtası olmadığı için bulunan 

bölgede tüketilirdi. Alt tabakadaki halkın temel tüketim maddesi hububattı (Ünal, 

2012: 178). Hububatın halkın temel gıda maddesi olmasının yanında stratejik bir 

önemide vardı. Osmanlı devleti gibi fetihçi devletler kalabalık ordularının iaşesi için 

buğday zorunlu bir ihtiyaçtı. Ayrıca sefer zamanında atların yiyeceği olan arpada 

stratejik açıdan önemliydi. Bundan dolayı devlet tarafından hububat ziraatı teşvik 

edilip üretimin artmasına yönelik bir strateji takip edilmiştir (Ünal, 2010: 153). 

Terekede en çok çıkacak tüketim ürünü hububattır. 

Tereke defterleri doğrudan doğruya halkın gündelik yaşamdaki yeme içme 

adetleri ve yemekleri üzerine  detaylı olarak bilgi verilemez. Ancak terekelerde 

kayıtlı bazı gıda maddeleri şehirdeki üretim ve tüketime dair ipuçları verebilir. 

Terekede çıkan gıda  ürünleri nohut, buğday, mısır, darı, arpa, burçak, bulgur, kuru 

üzüm, kiraz, bal, pekmezdir. Bal’ın 10 kıyye’si 4 kuruştur Pekmezin 10 kıyyesi 1,20 

kuruştur.Burçak  dolu 2 kıyye 16 kuruş, arpanın 15 kıyyesi 4.10 kuruş, kuru üzümün 

15 kıyyesi 18,30 kuruştur. Bulgurun 15 kıyyesi 1.20 kuruştur. Arpa dolu 30 kıyyenin 

fiyatı 5 kuruştur. Darı mahsülatının dönümü 25 kuruştur. 

4.2.1.6. Silahlar 

Geniş bir coğrafyaya yayılmış Osmanlı devletinde silah’ın büyük bir önemi 

vardır. Çalışmamızla yerel kültürdeki silah kültürüyle ilgili veriler ulaşacağız. Silâh 

genel olarak  savaş malzemelerinin hepsini    belirtmek etmek için kullanılmakla 

birlikte  ilk dönemlerde en çok  bilinen  araçlar  olduğundan daha çok kılıç, yay, ok 

ve mızrak için kullanılmıştır. Osmanlı Devletinde savaş  aleti olarak  kesici ve delici 

olarak  tabir edilen çeşitli  silâhlar kullanmışlardır. Özellikle XIV. yy.’da klasik 

dönem  silâh teknolojisinde meydana gelen değişiklik ve ateşli silâhların ortaya çıkışı 

Osmanlı Devleti  tarafından yakından takip edilmiş silah teknolojisi  yeni tür silâhlar 



 

309 

 

hiçbir dinî korku ve geleneksel  endişe olmadan  kabullenilip benimsenmiştir. Ateşli 

silâhlardaki teknolojik  gelişmeye rağmen eski kullanılan  kesici , öldürücü  ve delici 

silâh türleri XVII. asrın sonuna değin  önemini yitirmemiş , XVIII. asrın  başlarından 

itibaren yerini bütünüyle  ateşli silâhlara bırakmaya başlamıştır.Başbakanlık Osmanlı 

Arşivinde yer alan Yusuf Beşe’nin terekesi okçuluk tarihi açısından önemli  bilgiler 

içermektedir.Beşe yaycı bir yeniçeri ustasıdır.Terekesinden yay çeşitlerini, yayın  

satışfiyatını savaş aleti olarak okçuluk hakkında bilgilerine ulaşıyoruz.Dönemin 

savaş araçlarıyla ilgili detaylara tereke kayıtlarından ulaşabilmektedir (Acar ve 

Özveri, 2008: 12). 

Çalışılan terekedeki pek çok evde farklı silah çeşitleriyle 

karşılaşılmıştır.Tereke’de çıkan silahlar şunlardır; 

Hurda Tüfenk, tabanca, tek tüfenk, kâr-ı kadim gümüşlü tüfenk, kâr-ı kadim 

tek tüfenk, gümüş tabanca, tek tüfenk tabanca, silahan, tek temürlü tüfenk, silahlık, 

kama, kılınç, hançer.Terekelerden çıkan silahlarla Denziliye ait silah kültürü 

hakkında bigi ediniyoruz. Çifte tüfenk fiyatları 90, 250, 366 kuruştur. Kama 7,20 

kuruş, gümüş tabanca 100 kuruş, tek demürlü tüfenk 90 kuruş, kılınç 22, 20 kuruş tek 

tüfenk ise 30 ve 45 kuruş arasında değişik fiyatlar görülmektedir. 

4.2.1.7. Kitaplar 

Orlin Sabev Batıda kitap tarihi hakkında miras kayıtlarına ulaşılır.Osmanlı 

Tereke Defterlerinde kaydedilen kitap başlıkları hakkında son yıllarda incelemeye 

başlanmıştır. Sabev İstanbul Müftülüğü Arşivinde bulduğu İbrahim Müteferikkaya 

ait  tereke defterine rastlamıştır. Müteferrikanın bulunan terekesiyle ne zaman vefat 

ettiği, ailesi, kaç fertten ve kimden oluştuğunu, evinde ne gibi kitaplar bulunduğunu, 

Müteferrikanın hayat koşulları, varlığı, evi,matbaasının İstanbul’ un tam neresinde 

olduğunu, matbaasında basılan kitapların ne kadarının satılamadığı gibi bilgilere 

ulaşılabilmiştir.Terekeler sayesinde Mütefferika hakkında  kalan eksik bazı sorulara 

cevap bulunabilmiştir.Buda terekelerin ne kadar çok öneme haiz olduğunu gösteriyor 

(Sabev, 2006: 43-45). İbrahim Müteferikanın terekesi ile daha önce ulaşılamıyan 

dikkat çekici bilgiler şunlardır; 
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Müteferrikanın oğlu olduğu belirtilen Divan katibi İbrahim Efendi tereke’de 

zikredilmemesi oğlu olup olmadığı konusunda sorulara yol açıp mirastan pay 

almamasının sebebi nedir gibi sorular sorulmasına sebep oluyor. İkinci dikkat çekici 

nokta ise matbaada çalışanların ücretinin devlet tarafından ödendiğiydi ama 

Müteferikka’nın terekesinde matbaada çalışanlara verilecek ücretin Müteferrikanın 

terekesinden ödenmesidir.Bu bilgilerde bize tereke’ler sayesinde bilinen bilgilerin 

aksine yeni bilgilere ulaşılmasıdır (Afyoncu, 2004: 354-360). Osmanlı kitap 

kültürünü anlamak için sahaflarada bakmak gerekir.Sahaflar konusunda Osmanlı 

tarih kaynaklarında hemen hemen hiç bilgi yoktur.Sahaflar konusunda en zengin 

bilgi kaynağımız Şer’iyye sicil kayıtları ihtiva eder.Tereke kayıtlarının sahaflığın 

tarihinin aydınlatılmasında büyük bir öneme haizdir (Erünsal , 2012: 254). İnsan 

kitap ilişkisi açısından terekeleri incelenerek insanların ne tür kitapları okuduğunu, 

kitap alış ve satışında ilgi durumunu, kitap piyasasını karşılaştırarak kitaplar 

hakkında pek çok bilgi aydınlanılır (Karataş, 1999: 319). 

Terekede listemizde  çıkan kitaplar şunlardır; 

Mecelle, Evrak-ı Perişan cilt, Muhammediye kitabı. Evrak-ı Perişan cilt, 

Muhammediye kitabları  Ulufe oğlu Süleyman bin  Mehmet bin Abdullah’a ait 370 

numaralı terekede çıkmıştır.Bu kişi terekedeki bilgilere göre  Denizli’nin Fesleğen 

mahallesinde ikamet edermiş.Terekesinde marangozlukla uğraşanlara  ait eşyalar 

bulunmaktadır. Evrak-ı Perişan, Nâmık Kemal’in bazı hükümdarların hayat 

hikâyelerini anlattığı tarihî muhtevalı eseridir. Mecelle ise Ahmet Cevdet Paşa  

başkanlığında Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 seneleri  arasında hazırlanmış olan ve 

en  çok borçlar, eşya ve yargılama hukuku esaslarını içerisinde barındıran  kanun 

kitabına verilen addır. 

4.2.1. 8. Diğer Eşyalar 

Tarım aletleri içerisinde bel, kürek, orak, çapa temürü, saban, pulluk, balta, 

saban temürünü görmekteyiz.Kokulara,gülyağı şişesine,karanfil yağı 

şişesine,devekuşu yağı şisesinede rastlanmaktadır. 100 Kuruşluk saat, 70 kuruşluk 

saat,141 kuruşluk pirpol saat 4,45 kuruşluk hamrâ (kızıl) sandık, 11 kuruşluk terazi 

ile dirhem, 50 kuruşluk dülger(marangoz) takımıda tereke listesinde  çıkmıştır.   
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4.3. Terekede Adı Geçenlerin İkamet Ettiği  Yerler 

Denizliye ait çalıştığımız terekede yer alanların ikamet ettiği yerler şunlardır : 

Musa Ağa Mahallesi, Karahayıt Karyesi, Yeniköy Karyesi, Kınıklı Karyesi, Eski 

Hisar Karyesi, Kethüda Karyesi, Horselaz Mahallesi, Yeniköy Karyesi,  Tavas 

Kazası Altınova Kasabası, Salih Ağa Çiftliği, Mollabağ  Mahallesi, Sarıyar Karyesi, 

Rum Mahallesi, Ada Çiftliği, Karahayıt Sultaniye Karyesi, Çaybaşı Mahallesi, 

Çakmak Karyesi, Kapubunar, Altuntop Mahallesi, Hacı Fakih mahallesi, Gürcan 

Mahallesi, Balkaya karyesi, Karahayıt Aziziye karyesi, Kocabaş Karyesi, Honaz 

Nahiyesi Göze Karyesi, Kale Karyesi, Başkarcı Karyesi, Süleymaniye Karyesi, 

Delikli Çınar mahallesi,Fesleğen Mahallesi, Şamlı Çiftliği, Manasstır Karyesi, 

Develi Karyesi, Honaz Nahiyesi, Hisar Mahallesi, Honaz Nahiyesi Haydar 

Mahallesi, Çeşmebaşı Karyesi, Kayalık Mahallesi, Honaz Uzunbunar Karyesi, 

Küçükdere Karyesi, Aşağı Şamlı Çiftliği, Akhan Karyesi, Honaz Nahiyesi Susuz 

Karyesi,Irlıganlı Karyesi, Kurudere Karyesi, İlbadı Mahallesi,Başkarcı Hisarı 

Karyesi, Develi Karyesi, Hatipoğlu Mahallesi, Hacı Kaplan Mahallesi, Evhancı 

Mahallesi.  

4.4. Tereke Sahipleri ve Tereke Hakında Değerlendirme 

Hazırladığımız  bu tabloda 96 tane tereke sahibini tek tek listeledik.Karşılıklı 

olrak terekedeki verilerin analizinin daha iyi yapılması  ve daha kolay anlaşılması 

için aşağıdaki  tablo yapıldı. Bu tabloda 96 tereke sahibini ve bu terekede yer alan 

kişilerin ikemet ettikleri yeri,  terekede yapılan harcamalar, masraflar, borçlar 

çıkarıldıktan sonra kalan mirasın ne kadar olduğunu Sahhü’l-bâkî   kısmında 

belirttik. Yekûnü’t-tereke kısmında geçen para miktarı vefat etmiş kişinin 

terekesinin sayımı yapılmasıyla asıl olarak ortaya çıkan mirasıdır. Tabloda 

terekedeki liste sırasına göre listelenmiş halidir. Listenin sonunda ise 

terekenin genelinde elde ettiğimiz bilgileri aktardık. 
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Tablo 1: Tereke Sahipleri Hakkında Değerlendirme Tablosu 

Tereke Sahibi İkametgah 

 

Sahhü’l 

– bâkî 

 

Yekûnü’t 

– tereke 

 

Tereke 

nu 

Nesib Efendi  İbn-i  Aşir bin  

Abdullah 
Değirmenönü   5 

Tâcir  Musa Ağa 1223,30 1735,20 35 

 Bayram Ali oğlu  İsmâil Karahayıt Karyesi 17163 19031,30 36 

Merdin oğlu Hacı Halîl bin 

İbrâhim bin Abdullah’ın 
Yeniköy Karyesi 11619 16783 39 

Papaz Oğlu Bavli Veled-i 

Hırisantos 
Hıristiyan Mahallesi   40 

Osman Oğlu Ahmed bin 

Halîl bin Osman’ın 
Yeniköy Karyesi 1230,10 3098,20 41 

........ oğlu Mehmed bin 

Osman bin Abdullah 
Kınıklı Karyesi 1723 1853 42 

Dazkırlı Zâde Ahmed Efendi 

ibn-i Mehmed Efendi ibn-i 

Abdurrahman 

Eski Hisar Karyesi 2017 3375,30 43 

Abacı Oğlu Ali bin ... Hacı 

Ali bin ibn-i Abdullah 
Kethüdâ Karyesi 2640,26 2872 45 

Cenabinin oğlu Ekmekçi 

Salih bin Ahmed bin 

Abdullah 

Horselaz 3001 6488,16 48 

Muhâcirîn-i Çerkese’den 

MehmedÇavuş bin 

Abdülkerîm bin Abdullah’ 

Yeniköy Karyesi 1057,10 1104,20 53 

Kansız oğlu Halîl bin Hacı 

Ali bin Abdullah’ 
Hacı Kaplan mahallesi 1839 1926 ,20 62 

Hâce zâde oğlu Abdullah’ Mûsâ  mahallesi 853 3892,20 67 

Hacı Abdülkerim oğlu 

Mehmed 
Sâlih Ağa Çiftliği civârı 7023,10 12035 73 
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Hacı Süleyman Efendi oğlu 

Hacı Mehmed Ali ibn-i 

Süleyman bin Abdullah 

MollabağMahallesi 9833,10 11373,7 80 

Gök ...... oğlu Gök Ömer bin 

Mehmed bin Abdullah 
Sarıyar Karyesi 3236,30 2457 81 

Hasan Ali oğlu Hasan bin 

Abdullah 
Şamlı Çiftliği 3220,1 

4353 guruş  

38 
82 

Koca Halîl oğlu kerîmesi 

Cennet bint-i Himmet 
Ada Çiftliği 3055,15 9244,35 85 

Hâcı Mûsâ oğlu Sâlih Hâce 

ibnü’l-Hâc Mustafa bin 

Abdullah 

Ada Çiftliği 4789,15 6598,25 98 

Gök Velioğlu Gök Ömer bin 

Mehmed 
Sarıyar Karyesi 3000,20 - 108 

Nebî Oğlu Halîl bin Mehmed Ecirli Çiftliği 4554,30 5788,30 109 

Sağmaoğlu Nikola veled-i 

Konstanti 
Rûm mahallesi 4311,30  110 

Hacı Mûsâ oğlu Sâlih Hâce 

ibnü’l-Hâc Mustafa 
Ada Çiftliği 3789,15  111 

Hacı Abdülkerîm oğlu 

Mehmed’in 
Sâlih Ağa Çiftliği 6062,10  112 

Kemân zâde Osmân Efendi 

ibn-i Süleymân’ın 
Hatîb oğlu Mahallesi 2669,22 18130,26 116 

Bakkal İbrâhîm bin Mustafa 

bin Tugay 

Kara Hayıt Sultaniye 

Karyesi 
01454,30 4150 117 

Kara Halîl Oğlu Halîl bin 

Ahmed bin Abdullah 

Honaz  Nâhiyesinin 

Hisar mahallesi 
5998,10 6293 120 

Nasûhoğlu  Ahmed bin el-

merkûm Nasûh bin Abdullah 
Kara Hayıt Karyesi 7226,10 7475 122 

.....oğlu Arslangiray Bin el-

merkûm Başmak bin ....... 

Kara Hayıt Sultaniye 

Karyesi 
1419,20 2889,10 124 

Bizâd Oğlu İsmâîl bin el-

merkûm Bizâdbin İsmâîl 

Kara Hayıt Sultaniye 

Karyesi 
3176 6997,20 158 
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Halîl İbrâhîm oğlu Ahmed 

bin el-müteveffâ-yı merkûm 

Halîl İbrâhîm bin Abdullah 

Çaybaşı Mahallesi 447,10  207 

Çataloğlu Ömer bin 

Süleyman 
Çakmak Karyesi 1757  324 

Na‘lband   Halîl KapupınarMahallesi 2332  325 

Fenerci oğlu Ali Ağa’ya el-

Hâc Osman bin Ali’ 
Altıntop Mahallesi 2573 5457,20 326 

Yeşil oğlu  Mustafa Hacıfakih Mahallesi 14798 16917,37 327 

Çallı Ali oğlu Halîl Gürcan 379,25  328 

Velî kethûdâ oğlu Hasan bin 

Mehmed bin Velî 
Balkaya Karyesi 3527 3810 331 

Kadı Süleymân bin Ali bin 

Abdullah 
Balkaya Karyesi 7324 7892,20 332 

Nezir han? Bin Hacı 

Mehmed bin Abdullah 

Karahayıt Aziziye 

Karyesi 
6038,20 9252 336 

Hacı Nasûh oğlu Osman bin 

Nasûh bin Abdullah 
Düşmebaş Karyesi 4543 4868,20 337 

… oğlu Mehmed bin Ahmed 

bin Mehmed 
Düşmebaş Karyesi 5404,20 7918,30 338 

Kara Hacı oğlu Hacı Mustafa 

bin Mehmed bin Abdullah 
Düşmebaş  Karyesi 4009 4359 339 

Süleymân  kethüdâ oğlu 

Abdullah bin el-merkûm 

Süleymân bin Abdurrahman 

Düşmebaş  Karyesi 2091,30 2348,20 340 

Süllüoğlu Mustafa bin 

Süleymân bin Abdullah 
Düşmebaş  Karyesi 4235,30 2348,20 341 

Cebelizâde Mustafa Efendi Topraklık Mahallesi 2450,22  342 
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A‘yân oğlu Hüseyin bin 

Osman bin Abdullah 

Honaz Nahiyesi 

kurrasından Göze 

Karyesi 

3101,20 3190 348 

Zubur Oğlu Bekir bin 

Osmanbin Bekir 
Kal‘a Karyesi 3383,20 3651,20 352 

Habîb oğlu Yusuf bin el-

merkûm Habîb bin Mehmed 
Başkârcı Karyesinde 1148 1284,20 353 

Kara Mehmed bin 

Abbas/Îsâbin Abdullah 

Süleymâniye  

Karyesinde 
2932 4990 358 

Hacı Şeyhzade Osman 

Efendi ibnü’l-hac Mehmed 

Efendi ibn-i Mustafa 

Delikliçınar 

Mahallesinde 
6584,35 30216,35 363 

Karaimamzâde  Hacı Ahmed 

bin Mehmed bin Ahmed 
Fesleğen Mahallesinde 725 1323,20 364 

Hasan Ali oğlu Hasan bin Ali 

bin Abdullah 
Şamlı Çiftliği 3220,18 4358,38 365 

 

Hacı Bekir oğlu Ahmed bin 

Halîl bin el-Hâc Ebubekir 

Manastır Karyesinde 8067,10 8848,30 366 

 

Hacı Hâfız oğlu Hafız Ali 

bin Hasan bin Ali 

Manastır Karyesinde 1352,30 1572,20 367 

Sili oğlu Veli bin Hacı 

Mehmed bin el-Hâc Mustafa 
Develi Karyesi 2309 2576 368 

Topal Süleyman bin Hüseyîn 

bin Abdullah 
Emîr Çiftliği 2461,06 4787,20 369 

Ulefe oğlu Süleyman bin 

Mehmed bin Abdullah 
Fesleğen  Mahallesinde 2350,20 3713,20 370 

Köylüoğlu Mustafa bin Halîl 

bin el-Hâc  Mehmed 
Develi Karyesi 1902,20 2470,26 371 

Talas kızı Âîşe bint-i İsa bin 

Abdullah 
Halulu  Karyesinde 2790 2965 372 

Kadı oğlu Mehmed Ali bin Honaz Nâhiyesinin 1525 2197 373 
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Abdullah bin Mustafa Hisar Mahallesi 

Gücan Oğlu Mehmed bin 

İsmâîl bin Abdullah 

Honaz Nahiyesinin 

Haydar Mahallesi 
2407,30 3642,20 374 

Kara...Halil.... oğlu Mehmed 

bin Halil bin Abdullah 
Karapınarkaryesi 5507,10 5961 375 

Hacı Ali oğlu Osman bin el-

merkûm Hacı Ali bin Hasan 
Çeşmebaşı Karyesi 5284,20 5775 376 

Sarı Mehmet kızı Aişe bint-i 

Mehmet bin Abdullah 
Tombadin Karyesi 3451 3722,20 377 

Bevişoğlu Nasûh Çavuş ibn-i 

Ali bin Abdullah 
Düşmebaşı  Karyesi 2993,10 3227 378 

 Ahmed  Turaban karyesi 4589,20 6032,10 379 

Kızılhisârlı nefer kızıÜmmî 

bin Ali bin Abdullah’ın 
Kayalık mahallesinde 1934,10 2030 380 

Durmuş oğlu Musa bin 

Mehmed bin  Abdullah  
Torapan Karyesi 12422 

 

13082,20 
381 

…? Oğlu İsmâîl bin Mustafa 

bin Ahmed 

Honaz kıralarından 

Uzuncabunar karyesi 
3063 3499,20 382 

Cilli kızı Hadîcebinti Ali bin 

Abdullah’ 
Küçükdere Karyesi 2248 2659,20 383 

Çomaklıoğlu  Mehmed bin 

Mehmet bin Abdullah 
Küçükdere Karyesi 4460,20 5736 384 

Kizir Ali oğlu Hacı Şerif Ali 

bin oğlu er merkum Ali bin 

Abdullahı 

Musa Ağa mahallesi 2230,20  8467,20 385 

Kürd oğlu Hasan bin 

Abdurrahman bin Abdullah’ 
Karahayıt  Karyesi 1208 1380 386 

Kara Mahmud oğlu İbrahim 

bin Mahmud bin İbrahim 
Balkaya  Karyesinde 10300 15184 387 

Yörük Hüseyin bin Ahmed 

bin Abdullah 
Goncalı  Karyesinde 3763,30 4956,25 388 

Çomaklı oğlu Molla Mustafa 

bin Mehmed bin Abdullah 
Halulu Karyesi 8093 11067 389 
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muhacir.... oğlu Mehmed bin 

Mustafa’ya diğer Mustafa 
Şemikler 1346,30 1563 390 

Canlısolakoğlu İbrahim bin 

Hasan Ali bin Abdullah’ 

Kocagözlü Ömer 

Karyesinde 
2060,10 2765,20 391 

Ömr Ağa ibn-i Mehmed Mollabağ Mahallesi   392 

Hasan Ali oğlu İbrahîm 

çavuş ibn-i Hasan Ali  bin 

Abdullah 

Halulu Karyesinde 1606 1899,30 393 

Hacı Osmân oğlu Velî bin el-

merkûm Hacı Osmân bin 

Abdullah’ 

Aşağı Şamlı Çiftliği 1694,20 1982,06 394 

Nasûh oğlu Halîl bin 

Mustafa bin Nasûh’ 
Akhân Karyesi 2461 3062,20 395 

Meryem bin Yusuf  bin 

Ahmed 

Honaz nahiyesine tâbi‘ 

Susuz karyesi 
1753 1890 396 

Hacı İsmâîl oğlu Mehmed 

bin Yakub bin Hacı İsmâîl 
Irlıganlı Karyesinde 2404,20 3692,20 397 

Halîl İbrahîm oğlu Halil bin 

el-merkûm İbrahîm bin 

Abdullah’ın 

Kurudere karyesinde  3229,25 398 

Şahingiray bin Devletü’d-din 

bin Abdullah 

Denizli 

tevkifhânesi(cezaevi) 
 1194 399 

Turalı oğlu Hasan bin Ali bin 

Abdullah 
ilbâdı mahallesi 1957,30 2345 400 

Karaköse oğlu Mustafa bin 

Hacı Ahmed bin Ahmed 
Çaybaşı mahallesi 444,00 705,22 401 

Hacı Hüseyin oğlu Mehmed 

bin Ahmed bin Hüseyin 

Başkarcı… Hisârı 

Karyesinde 
1890,10 2208 402 

Hacı …zâde? oğlu İsmâîl bin 

Hacı Ahmed bin Abdullah 
Develi Karyesi 9250,6 

9967 guruş 

20 
403 

Karcı Hacı Mustafa bin 

Ahmed bin Abdullah’ 

Hatîb oğlu 

Mahallesinde 
12071,20  13448,28 404 

Yörükoğlu Hacı Hüseyin 

kerîmesi Zübeyde bint-i el-

merkûm Hacı Hüseyin bin 

Hacı Kaplan 

Mahallesinde 
315 1125,14 405 
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Abdullah 

Osman zâde el-Hâc Ali bin 

Osman bin …Osman 

Evhancıbaşı 

Mahallesinde 
10985,20 24709 406 

Berber Hacı Ali kerîmesi 

Şerîfe bint-i el-merkûm Hacı 

Ali bin Abdullah’ 

Değirmenönü 

Mahallesinde 
3663,30  4343,08 407 

 

         5 numaralı terekenin sahibi İstanbul’un yerlisi olup Denizli’nin Honaz 

nahiyesinde ikamet etmektedir.Vefat eden kişi bir Osmanlı subayı olup binbaşı 

rütbesindedir.Askeri sınıfa mensup olduğu için Nesib Efendinin terekesi kassam 

defterine kaydedilmiştir.Tereke hesaplanırken Honaz nahiyesinde tabur sandığındaki  

günlük istihkak için ayrılan para ve yemek ücretide hesaba dahil edilmiştir. 5 

numaralı terekenin miras taksimi yapılmadan önce resmi kesintiler çıkarıldıktan 

sonra miras taksimi yapılmıştır.Eşi Fatma , oğlu Kemal,Asaf ve Asıma  47,25 kuruş 

para  hissesine düşmüştür.Nesip Efendi’nin Kemal , Asaf, Asım adındaki  kayıp olan  

üç oğluna  142,35 liralık  miras  payı kaydı  yemin defterine kaydedilmiştir.Kayıp 

olan üç kardeşin 8948,25 kuruş para Eytam müdürüne haber  verilerek , Eytam 

müdürü Hafız Mehmed Efendi’ye teslim edilmiştir. Şer’iyye mahkemesinde başkatip 

olan Mehmet Rüşdi Efendi kayıt altına alıp onay vermesiyle açıklama yaparak mühür 

vurmuştur. Çalışılan terekede sıkça ismi geçen iki kişi vardır.Birincisi Eytam müdürü 

Hafız Mehmed Efendidir.İkinci isim ise Şer’i mahkeme başkatibi Mehmed Rüşdi 

Efendi’dir.Şer’iyye sicilinde yer alan   terekelerin hepsinde Eytam müdürü ve Şer’i 

mahkeme başkatipleri aynı kişilerdir. 

35 Numaralı tereke sahibi Musa Ağa mahallesinde ikamet etmektedir. Tereke 

sahibi tacir olup ticaretle uğraşmaktadır.Terekenin sahibinin toplam mirası 

1735,20’dir. Tereke sahibi eşi Havva’ya mihr-i müeccel borcu olduğunu terekedeki 

şahitlerde belirtmektedir.Şahitlerden biri Aksaraylıdır.  

Zorunlu harcamalar yapıldıktan sonra kalan ana para 1233,30 para mirasın 

büyük kısmı mirasçının oğlu Mehmed’e düşmüştür.Havvaya 152,38 kızları Medine 

ve Fatmaya 267,28 , büyük oğul Mehmede’de  535,16 kuruş para kalmıştır .İslam 

Miras hukundaki gibi  bu terekede de  erkeğe,   kıza ve eşten  çok miras kalmıştır.  
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36 numaralı tereke sahibinin  metrukatında oturduğu yer olarak  Denizlinin 

Karahayıt köyü yazmaktadır .Karahayıt köyünde yaşarken vefat eden Hacı Hasan 

oğlu Bayram Ali bin Hasan bin İsmail’in mirası annesi Emine  , eşi Elfiye , oğulları 

Mehmed ve Mustafa , kızları Hadice  ve Fatma arasında taksim edilmiştir. 

36 numaralı Terekede büyükbaş ve küçükbaş hayvan dahil olmak üzere 87 

adet hayvan bulunmaktadır.Buda evin geçiminde hayvancılığın önemli olduğunu 

göstermektedir. Buda evin geçiminde hayvancılığın önemli olduğunu 

göstermektedir.Bu  terekede çıkan eşyalar arasında 8 adet silaha rastlanmıştır.Farklı 

silah türleri bulunan bu terekede güvenikleri için silahın önemli ev eşyası olduğu 

görülmektedir.Rastlanılan silahlar çifte tüfenk , tabanca , bıçak , tüfenk ,tek tüfenk , 

altı patlardır.En ucuz silah tek tüfenk 45 kuruş iken , en pahalı silah ise çifte tüfenk 

336,10 kuruştur. Evdeki bakliyat ürünleri arasında bulgur,arpa , nohut  mevcuttur. 36 

numaralı tereke sahibinin Karahayıt köyünde 7000 kuruşluk bir değirmeni olduğu 

terekedeki eşyada görülmektedir.Bu tereke sahibinin mirası 19031 kuruş 30 paradır. 

  39 numaralı terekenin sahibi Hacı Halil İbrahim bin Abdullah  Yeniköy 

karyesinde vefat etmiştir.Bu terekede  84‘e yakın hayvan mevcuttur .Yetiştirilen 

hayvanlar arasında manda  öküzü , İnek , buzağı , koyun , tay , sığır , camus ineği 

vardır . Yeniköy karyesinde oturan kişinin metrukatında 8 adet arı kovanına ve bala 

rastlanmıştır .Yeniköy karyesinde arıcılık yapıldığına ulaşılabilir.Bu terekede 

Denizli’de yaşayan Yörük kültür ve yaşamına ait çadırlara rastlanmaktadır.Toplam 

tereke 16.783 kuruştur . Toplam terekeden dellaliye defteri kaydı , pul bedeli , borç , 

cenaze masrafları düşünce kalan miras 11619 kuruştur .Toplam mirasla mirasçılara 

kalan sahhül baki 5.164 kuruş fark vardır.Mirası ne kadar çok olursa olsun mirasdan 

çıkarılacak masraflarla miras çok cüzzi bir miktarada düşebilmektedir.39 numaralı 

tereke sahibinin 5 farklı borcu bulunmaktadır.Borçlar arasında çoban Koca ibrahim’e 

çobanlık ücreti borcu bulunmaktadır.Bu terekede tereke sahibinin bir bayandan 

alınan borç bilgisinede ulaşılabilmektedir.Ayrıca iki kişiye Şer-i mahkemesinin 

kararından dolayı borcu bulunmaktadır.Bu borçlardan en büyüğü 3301 kuruş olup 

eytam sandığın borcundan dolayıdır. 39 numaralı tereke ‘de 6 mirasçı bulunmuş olup 

bu mirasçılardan İbrahim  ve Emine’nin yaşı küçük olduğu için ikisine toplam kalan 

miras olan 4357 kuruş 5 para Eytam müdürü Mehmed Nuriye teslim edilmiştir. Bu 

terekede gümüş renginde eşyalara rastlanmıştır.Gümüş kuşak  ve gümüşlü tek tüfenk 
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karşılaşılan gümüşlerdir. Bakliyat ürünleri arasında bulgur , mısır , arpa 

bulunmaktadır. Pekmez tavasıyla pekemeze rastlanılmış olamsı bu evde pekmez 

yapıldığını düşündürebilir.  

40 numaralı terekede adı geçen Papazoğlu Bavli Veled-i Hristantos Rum 

milletinden olsada Osmanlı Devletinin tebasındandır. Adı geçen Rum Denizli’de 

Hristiyan mahallesi sakinlerindendir.Salih Ağa çiftliğinde yaşarken vefat etmiştir. 

41 numaralı terekenin sahibi Yeniköy karyesinin sakini olduğuna 

ulaşılmaktadır. Bu terekede vefat eden kişinin annesi Fatma Hatun  isteğiyle tereke 

mahkeme aracılığıyla dağıtılmıştır. Bu terekedeki eşya listesinde 7 adet hayvan 

bulunmaktadır.Terekedeki eşyanın toplam fiyat değeri 3098.20’dir.41 numaralı 

terekede mahkeme masrafları ve zorunlu harcamalar yapıldıktan sonra kalan para 

1230,10 kuruşdur.Bu terekede bulunan dört varisçi arasında miras dağıtılmıştır. 

Vefat eden tereke sahibinin annesine hisse nakit olarak verilmiştir.Vefat edenin 

çocukları Halil , Mehmed , Ayşe’nin payları olan 1076,15 kuruş para ise çocukların 

yaşları küçük olduğu için Eytam müdürü Dalamanlızade Hafız Mehmed Efendi’ye 

teslim edilmiştir.Başkatip Mehmed Rüşdi Efendi evrakı hazırlayarak mühür vurarak 

onayladı.  

42 numaralı terekenin  sahibi Kınıklı köyünde yaşarken vefat etmiştir. Bu 

tereke sahibinin iki eşi vardır.Eşi Ümmi kendinden önce vefat etmiş olup Ümmiden 

olan kızının adı Kamiledir.İkinci eşi Halimeden olan çocukları Osman , Ali , Hasan , 

Aişe , Fatmadır.Bu terekede mahkemede dağıtılmasını talep eden ikinci eş 

Halimedir. Terekede  3 adet  hayvan bulunmaktadır.En ucuz hayvan koca erkek 

merkep 160 kuruştur. En Pahalı hayvan ise siyah öküz çift ise 427,20 kuruştur. 

Toplam tereke 1853 kuruş olup masraflar ve diğer zorunlu harcamalar çıkarıldıktan 

sonra mirasçılara kalan ana para 1723 kuruştur. 

43 numaralı terekenin sahibi Eskihisar köyünün sakini     olan Dazkırlızade 

Ahmed Efendidir.6 tane mirasçısı vardır. Bu terekedeki mirasın mahkeme tarafından 

dağıtılmasını talep eden vasilerin eniştesi Kara Halil oğlu Ahmed’dir.Terekede 3 adet 

silah vardır. En pahalı silah çifte tüfenk olup fiyatı 250 kuruştur.Tek bir silah 

büyükbaş hayvanı inek fiyatına denk gelmesi silahın fiyatının ne kadar değerli 

olduğunu gösterir.Bu terekede beş adet büyükbaş hayvan bulunmakta olup en 

pahalısı siyah öküz olup fiyatı 450 kuruştur.43 numaralı tereke sahibinin eşi Havva 
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Hatuna 400 kuruş  mihr-i müeccel borcu bulunmaktadır.Mihir borcu şahitleri 

arasında Hurra oğlu Mustafa ve arabacı oğlu Mehmed’dir. Çota esnafından Hacı 

Mavi oğlu Hacı Süleyman bin Hacı Mehmede 313 kuruş borcu vardır.Borcun 

olduğuna şahitlik edenler arasında Ekmekçi Osman , İmamoğlu Hacı Mehmed 

vardır.  Tereke sahibinin Osmanlı tebasından Rum menşeili Nikolaya 115,20  kuruş 

borcu bulunmaktadır.Şahitler arasında Adalı Süleyman Efedi  ve Kasap Ahmet 

vardır. Hicri 1308 senesinden mültezim Mehmed Ağaya 119 kuruş borcu vardır.Bu 

tereke sahibinin borcu bulunduğu beş kişi bulunmaktadır.Her borçta adı geçen her 

alacaklının iki şahidi bulunmaktadır.Eşya satışından kalan ana para 3375,20 

kuruştur.Bu terekedeki ana paradan borçlar  ve zorunlu harcamalar düşüldükten 

sonra miraçılara kalan ana para 2017 kuruştur.Zorunlu harcamalar  ve borçlardan 

harcanan para 1358 kuruştur.Mirastaki hisseden Ümmühan , Hüban ve Sultanın 

hisselerinin karşılığı nakit olarak verilmiş olup , küçük kardeşleri olan Sadık , 

Hüseyin ve Fatmanın hissesiyse Eytam müdürü Dalamanlı Hafız Mehmed Efendi’ye 

teslim edilmiştir.43 numaralı terekeden tespit edilen meslekler arasında kasap , 

ekmekçi , imam ve mültezim olduğunu görmekteyiz. 

45 numaralı terekenin sahibi Kethüda köyünde yaşamaktadır.Abacıoğlu 

Ali’nin mirasından eşi Aişe büyük oğulları Ali ve Hüsnü mirastan payı 

olanlardır.Terekenin sayımı mirasçıların annesinin mahkemeye  talebi ile 

yapılmıştır.45 numaralı terekede 10 adet hayvan bulunmaktadır.Hayvanların en 

pahalısı ise öküz çift 582,20 kuruş paradır.Evdeki bakliyat ürünleri arasında bulgur , 

arpa , mısır darısı bulunmaktadır. Toplam tereke bedeli 2872 kuruştur.Mirastaki 

zorunlu harcamalar çıkarıldıktan sonra kalan para 2640,26 kuruş paradır. 

48 numaralı terekede Denizlinin Horselaz mahallesinde oturan Ekmekçi 

Salih’in terekesidir. Bu terekedeki ev  eşyaları  arasında pekmez kazanı ve leğeni 

bulunmaktadır.Bu bilgilerden evde pekmez yapıldığı bilgisini verebiliriz.Tereke 

sahibinin miras listesinde özel yapım pirpol saat bulunmaktadır.Çeşitli boyutlarda 

tepsiler , siniler bulunmaktadır.Tereke listesinden tereke sahibinin yedi adet silahı 

olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.Terekeden çıkan toplam para 6488,16 kuruş 

paradır.Cenaze masrafları ve zorunlu harcamalar çıkarıldıktan sonra kalan miras 

3001 kuruştur. 
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53 numaralı tereke sahibi Denizli’nin Yeniköy köyünde ikamet ederken vefat 

etmiştir.Çerkez muhacirlerinden Mehmet Çavuşun oğlu Abdülkerim’in 

terekesidir.Çerkez Osman bin Abdullah’ın talebiyle mahkemeye başvurulması 

üzerine kadı tarafından metrukat  sayımı yapılmıştır.53 numaralı terekede üç adet 

silah çıkmıştır.Ata binmede yardımcı olan üzengi terekeden çıkmış olup fiyatı 15 

kuruştur. Toplam tereke 1104,20 kuruş paradır.Zorunlu harcamalar çıkarılınca kalan 

para 1057,10 kuruş paradır.Terekede hisseler Mehmed ve Hüseyin adlı oğullarına 

verilmiştir. 

62 numaralı terekenin sahibi Hacı Kaplan mahallesinde oturmakta olup 

Kansızoğlu Halil’dir.Terekenin mahkemede tespit edilmesini isteyen tereke sahibinin 

eşi Fatma’dır. Terekede üç tane hayvan beslendiği tespit edilmiştir.Siyah merkep , 

düğe , inek ile buzağıdır.Toplam tereke 1923,20 kuruş paradır.Zorunlu harcama 

masrafları çıkarıldıktan sonra kalan terekedeki miras 1839 kuruşdur.Terekede beş 

tane mirasçı vardır.  

67 numaralı tereke sahibi Denizli’nin Musa Ağa mahallesi sakini olup 

jandarma süvari mülazımıdır. Tavas kazasının Altınova kasabasında ikamet 

etmektedir. 67 numaralı tereke’nin sahibinin  Hâcezâde Mehmed Efendi ibn-i Ca‘fer 

bin Abdullah’ın    Ermeni Kirtoka borcu bulunmaktadır. 

81 numaralı terekede 3206  kuruş 20 para  küçük yaşta yetim kalmış 

çocukların hakkını korumak için Eytam müdürü Dalamanlı Hafız Mehmet Efendinin 

eline  teslim edilmiştir.  

82 numaralı terekede geçen  Hasan Ali oğlu Hasan bin Abdullah’ın pek çok 

kişiye borcu olduğu görülmektedir. Karz borcu , iki kişiye arpa gelirinden kalan 

borcu, kız kardeşinede öküzün kazancından borcu olduğunu bununda miras taksimi 

sırasında kesildiğini görülmektedir. 

98 numaralı terekedeki Hâcı Mûsâ oğlu Sâlih Hâce ibnü’l-Hâc Mustafa bin 

Abdullah’ın   Rûm mahallesi sakinlerinden ve Rûm milletinden Yanako’ya 283 

guruş borcu olduğunu görmekteyiz. 

108 numaralı  Gök VeliOğlu Gök Ömer bin Mehmed  terekesindeki 

sahhulbaki 3000 guruş 18 para çocukların mirasına bakması için Eytam müdürüne  

teslim edilmiştir. 



 

323 

 

109 numaralı Nebî Oğlu Halîl bin Mehmed  terekesinden çok fazla karzdan 

yani faizsiz paradan borcu olduğunu görüyoruz. Ayrıca çobanlık ücreti içinde borcu 

bulunduğunu anlıyoruz. 

  110 numaralı terekede  küçük yaşta yetim kalmış çocukların hakkını 

korumak için Eytam müdürü Dalamanlı Hafız Mehmet Efendinin elineyedi yüz on 

sekiz guruş yirmi beş para (718.25)  teslim edilmiştir. 

116  numaralı terekedeKemân zâde Osmân Efendi ibn-i Süleymân’ın 

terkesindeki eşyaların  tümü 18130 , 26 etmesine rağmen çok fazla borcu olduğundan 

terekesindeki mirasından varislerine çok az bir miktar  2669 , 22 değerinde bir miras 

kalmıştır. 

207 numaralı terekedeki   Halîl İbrâhîm oğlu Ahmed bin el-müteveffâ-yı 

merkûm Halîl İbrâhîm bin Abdullah’ın terekesinden kalanlar  borçlar karşısında 

yüksek bir meblağı almıştır.Emlak borcu , mal sandığı borcu ,mahkemenin vermiş 

olduğu mahkumiyet dolayısıyla terekesinde kesintiler yapılmıştır. 

369  numaralı terekede Topal Süleyman bin Hüseyîn bin Abdullah’ın 

terekesinde sayım yapılırken terekede sayılan bir çift öküz ve bir baş merkeb’in ve 

on dört kalem menkulatın gaib olan büyük oğlu Abdülkerim’in olduğu şahitlerle 

tesbit edilmiş ve Abdülkerime olduğu ikrar edilerek terekeden 2426 guruş 20 para 

düşülmüştür.  

399 numaralı terekede adı geçen Şahingiray bin Devletü’d-din bin 

Abdullah’ın  Denizli tevkifhânesi(cezaevi)n’de vefat ettiğini öğreniyoruz. 
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                                                             SONUÇ 

Yapılan çalışmayla 19.yüzyıl Denizli’ye ait sosyo-ekonomik tarihi , iktisat 

tarihi anlamında önemli verilere ulaşılmaktadır. Çalışmayla terekelerin neler 

içerdiğini, terekenin hukuksal boyutunu , terekelerden çıkan bilgilerleyerel yaşama 

ait pek çok bilgiye ulaşılmaktadır.Tereke defterleri sayesinde  ölenlerin toplumsal 

menşeilerine,medeni hallerine, aile yapısına ait bilgilerinin yanında hayattayken 

kişilerin tasarrufunda bulunan her türlü giyim, ev eşyası, mutfak ve mobilya   

eşyaları, kiler stokunu , ev,bağ, bahçe ve değirmen gibi gayrimenkul 

malları,köylerdeki çiftlik bina ve araçları ile hayvan cinsi ve miktarını; atölye ve 

ticarethanelerdeki alet edavat malzemesinin veya ticari malların çeşitlerini o 

dönemdeki değerini farklı yerlere göre bile tespit edilebilme seçeneği vermekte 

olduğu yapılan çalışmada görülmektedir .Terekelerden fiyat hareketlerindeki 

değerleri ölçüp mukayese edebilme fırsatı vermekte ve toplumsal,ekonomik tarih 

araştırmaları için önemini ortaya koymaktadır 

Denizli’nin ekonomik faliyetleri tarım ve hayvancılığın halkın yaşamına 

katkısının önemine terekeden ulaşabiliyoruz.Denizlide  yetiştirilen tarım ürünleri 

arasında arpa ,buğday , mısırın olduğunu görürüz.Hayvancılık  hem temel ihriyaç 

malzemelerini karşılamak hemde yük taşıma açısından kullanılmaktadır. 

Tereke listeleri kaydedilirken hayvanların rengi, türü, cinsi,yaşı ve en belirgin 

özellikleri en detayına kadar tasnif edilmede kullanılmaktadır. Müslümanların borç 

aldığı  ve gayrimüslümlere borçları olduğu anlaşılmaktadır.Denizli ve çevresinde 

ikamet eden Rum ve Ermenilerede rastlanmaktadır.Rumların kendilerine ait 

mahalleleri vardır. Eytam müdürlüğünün yapılacak haksız uygulamalara karşı küçük 

yaşta yetim kalmış kişilerin haklarını korumakta olduğu ve  küçük yaştaki 

çocuklarının mirasi hukukunun devlet tarafından korunarak teminat altına 

almaktadır. Denizli’ye Kafkaslardan gelen Çerkez muhacirler olduğunu ve bunlardan 

birininde Denizli Cezaevinde hayatını kaybettiğini görülmektedir. 

Denizli şehri pek çok farklı inanç ve toplumların aynı şehirde yaşayarak 

hayatını idame ettirmektedir.Günümüzde  dünyadaki tekstil şehirlerinin önünde 

zirvede yer alan Denizili’ye ait dokuma ve tekstil ürünlerini görmekteyiz.Deve 

beslenmesinin yanında deve tüyü tekstil ürünleri olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Denizli şehrinde Osmanlı döneminde miras hukuyla alakalı o dönemin hukuki 
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yapısının en uzak meskenlere kadar  hukuki boyutun işleyiş sürecine şahit 

olmaktayız. 
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ÖZGEÇMİŞ  

Kişisel Bilgiler 

 

Soyadı,Adı                           : Soyalp Mehmet Salih 

Uyruğu :  T.C. 

Doğum Tarihi ve Yeri :  1988,  Gevaş 

Telefon :  0542 816 67 85  

Faks : - 

E-mail  :  soyalpsalih07@gmail.com 

 

 

Eğitim 

 

 

 

 

 

 

Derece 

Doktora 

  EğitimBirimi 

 :  

 

 

Mezuniyet Tarihi 

       - 

Yüksek Lisans 

Lisans 

: Yüzüncü Yıl Üniversitesi   

Lisans  : Pamukkale  Üniversitesi  – Tarih 

  :a 

            2013 

                               :  Anadolu Üniversitesi – Türk Dili ve Edebiyatı    2016 

 

İşDeneyimi 

Yıl         :  -    Yer     : -                                            Görev :- 

 

YabancıDil : - 

 

Yayınlar : - 

 

Hobiler : Kültür sanat yazıları okumak, Doğa sporları 

 


