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Mahkeme kayıtları olan ġer‟iye Sicileri ait olduğu dönemin siyasi ve sosyal 

yapısını, kültürünü yansıtmaktadır. Osmanlı‟da yerel idare araĢtırmalarının birinci el 

kaynakları arasında yer almaktadır. Osmanlı tarihi ve Ģehir tarihçiliğinin 

geliĢmesinde önemli katkılar yapmaktadır. ÇalıĢmamız Türk tarihi ve kültürü 

bakımından önemli bir yere sahip olan ġer‟iye sicillerinden H.1166-1168/M.1753-

1755 tarihlerini kapsayan Gaziantep‟te kaydedilen ġer‟i mahkeme kayıtlarını 

içermektedir. 111 Numaralı Ayntab ġer‟iyye Sicili Defteri toplamda 291 sayfa olup 

defterin 1-145 sayfa aralıkları çalıĢılmıĢtır. Sicilde hırsızlık, vȃsi tayini, alacak 

verecek davaları, evlilik, miras, boĢanma, nafaka gibi belgeler karıĢık halde toplam 

243 adet belge bulunmaktadır. Bunların yanı sıra merkezden gönderilen berat, 

ferman gibi önemli konuları ihtiva eden belgeler ile hüccet, temessük ve tezkire 

kayıtları bulunmaktadır. Bu belgeler defter doğrultusunda dönemin Gaziantep‟inin 

sosyal,  kültürel, ekonomik ve idari durumu ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Transkripsiyonu yapılan belgelere tek tek özet yazılarak okuyucuya kolaylık 

sağlanmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: ġer‟iyye Sicili, Gaziantep, Osmanlı Devleti, Hukuk, Kadı 
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ABSTRACT 

 

TRANSKRIPTION AND ANALYSIS OF AYNTAB ġER’ĠYYE RECORDS 

NUMBERED 111(H.1166-1168/M.1753-1755) 

(s.1-145) 

 

 

IġIK ÖKKE, SALĠHA 

Master‟s Thesis, Department of History 

Supervisor: Asst. Doç. Dr. Yüksel BAYIL 

June 2019 

 

 

          The court records of  ġer‟iyye courts (ġer‟iyyer Records)  reflects the political and 

social structure, cultural heritage and the economic structure of its period. Are among the 

primary sources for Ottoman local  management researches. This work contributes a great 

deal to the develoment of Ottoman history  and urban history. Our work covers  the 

ġer‟iyye Records  of Ayntab cityfor the period of (H.1166-1168/M.1753-1755), Which has 

a significant place in the Turkish  history and its culture. Numbered 111 Ayntab ġer‟iyye 

Records Books has a total 291 pages and the  pages of  1-145 have been throughly studied. 

In this book contained  Kadı records, there are a total of 243 documends for various cases, 

such as the debt and liabilities issues, robbery appointment of guardianship, marriage, 

inheritance, alimony, and divorce. In addition to this, in the book, there are other 

documents sent from the central government containing topics such as berat (military 

rating), imperial orders from sultan as well as records of deeds, obligation for payments, 

and collection of bioraphies. These  documents, with the help of the court records book, 

attempted to reveal the social, cultural, economic and administrative status of the period in 

Ayntab province. There is a summary for each transcripted documents in order too 

facilitate undertanding fort he readers. 

 

          Key Words: Judicial Records, Gaziantep,Ottoman Empire, Law, Kadı 
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ÖNSÖZ   

 

            Osmanlı Devleti tarihi kaynakları ile zengin bir geçmiĢe sahiptir. Osmanlı 

Devleti‟nin siyasi sosyal ve kültürel hayatını ihtiva eden birinci elden kaynaklar olan 

ġer‟iyye Sicilleri, kadıların verdikleri kararları, tuttukları zabıtları, hukuki ve siyasi 

münasebetleri içeren belgelerdir. 

Bu çalıĢmada 111 Numaralı Ayntab ġer‟iyye Sicili değerlendirilmiĢtir. Sicil, 

H.1166-1168/M.1753-1755 tarihlidir. Defter toplamda 291 sayfa olup 1-145 sayfa 

arası değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın birinci bölümünde Ayntab‟ın tarihi hakkında 

bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölümünde sicilin transkripsiyonu ve özetleri yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde ise çalıĢmıĢ olduğumuz Ģer‟iyye sicilinin yazımı hakkında bilgi 

verilmiĢ, dördüncü bölümde ise tartıĢma ve bulgular, sicillin değerlendirilmesi yer 

almaktadır. Değerlendirme kısmında, alacak-verecek davaları, evlilik, boĢanma, 

hüccet, yaralama, berat, ferman, tezkire, temessük türünde belgeler mevcuttur. 

Bu çalıĢmayı yaparken her aĢamada bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen tez 

danıĢmanım, saygı değer Hocam Dr. Öğr. Üyesi Yüksel BAYIL‟a çalıĢmalarım 

sırasında istifade ettiğim değerli Hocam Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ‟ye ve çalıĢmamın 

her safhasında beni destekleyen aileme teĢekkürlerimi sunarım. Ortaya konulan 

çalıĢmanın gelecekte bu alanda araĢtırma yapacak olanlara ıĢık tutması  

temennisiyle… 

         

                                                                                                        Saliha IġIK ÖKKE 

Gaziantep 2019 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 GĠRĠġ 

 

I. GAZĠANTEP VE TARĠHÇESĠ 

 

Güneydoğu Anadolu‟nun en büyük il merkezlerinden olan, Gaziantep Fırat 

nehrine karıĢan Sacur çayının yukarı kollarından Ayınleben (Alleben) üzerinde 

Haleb‟in Kuzeyinden itibaren gittikçe yükselerek devam eden merkezi bir mevkide 

deniz seviyesinden ortalama 900 metre yükseklikte engebeli arazide kurulmuĢtur.
1
 

Ġlk uygarlıklardan Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuyor olması nedeniyle 

tarih öncesi çağlardan itibaren yerleĢme alanı olmuĢtur. Kuzeye çıkan Mısırlılar, 

Asurlular, Ġranlılar, Doğu ve Güneye giden Romalılar, Selçuklular, Bizans, Haçlı 

orduları, Osmanlılar Gaziantep üzerinden geçmiĢtir.
2
 

 

A. Coğrafi Konumu ve Adının MenĢei 

Ġlk Çağa ait kaynak ve araĢtırmalarda Ayntab ismine rastlanmamakla birlikte, 

Ayntab adına Kuzey Suriye ile Mezopotamya‟yı Ġç Anadolu‟ya bağlayan yolların 

geçtiği yerler o dönemde Dülük bölgesi olarak adlandırılmıĢtır. M.S.395‟ten itibaren 

Bizans hakimiyetine giren Dülük bu tarihten sonra Bizanslılarla Arablar arasındaki 

mücadelelere sahne olan sınır bölgesi konumunu almıĢtır. Halen Dülük adıyla bilinen 

bu bölgeye Asurlular; Babiğü, Bilabhi Doluk, Romalılar; Dolichenus, Doulichia, 

Doliche, Bizanslılar ise Tolunbh demiĢtir.
3
 

Bölgenin Ayntab ismi ile ne zaman anıldığı bilinmemekle birlikte ilk olarak 

Arab Coğrafyacıların eserlerin de Dülük olarak adlandırılmıĢtır.
4
 Haçlı seferlerine ait 

kroniklerde Ayntab için „„Hamptam‟‟kelimesi kullanılmıĢtır.
5
 ÇeĢitli kaynaklarda 

                                                           
1
ÖZDEĞER, Hüseyin. (1996). Gaziantep. Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi,   c.XIII, 

Ġstanbul, s.466. 
2
GÖĞÜġ, M.Oğuz, İlk İnsanlardan Bu Güne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, Gaziantep, s.20. 

3
CEYLAN, Erdal, (1999). Gaziantep Tarihi. Gaziantep Ticaret Odası Yayınları, Gaziantep, s.130 

4
ÖZDEĞER, „„33Gaziantep‟‟, S.466. 

5
ÖZDEĞER, Hüseyin.(1982).On altıncı Asırda Ayntab livası, C.1 Ġstanbul, s.1.  
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„„Entap‟‟, „„Hantab‟‟, „„Hatab‟‟, „„Ayıntab‟‟, „„Hamtab‟‟ gibi değiĢik isimlerle 

anılmasıyla birilikte bu adın „„Hantab‟‟ ile bağlantılı olarak „„Hükümdara Ait 

Toprak‟‟ anlamına geldiğini söyleyenler olduğu gibi parlak güneĢ, gür güneĢ 

anlamına gelen „„Ayntab‟‟ kökünden geldiğini belirtenlerde vardır.
6
          

 

B. Osmanlı Öncesinde Ayntap 

Ayntab bölgesi Asur, Hitit, Bizans ve Roma hâkimiyeti sonrasında Hz. Ömer 

döneminde ilk defa Ġslam topraklarına dȃhil edilmiĢtir.
7
 Ġslam-Arap, Ġslam-Türk 

dönemlerindeki devletler Gaziantep kültürünü etkilemiĢtir. Bunlar Hulefa-i RaĢidin, 

Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Selçuklular, Artuklular, Mısırlılar ve  

Dulkadiroğlularıdır.
8
 Abbasiler 782 yılında Ayntab ve Çevresini egemenlik altına 

almıĢ Bizansa üstünlük sağlamak için yöreye Türkmen beylerini yerleĢtirmiĢtir. 

Abbasi yönetiminin zayıflaması üzerine kurulan Bizans egemenliği 1067 yılında 

Selçuk Beyi AfĢin‟in fetihleriyle sona ermiĢ bu tarihten sonra Ayntab ve çevresi tam 

bir Oğuz yurdu olmuĢtur.
9
 

Ayntab ve çevresi 1516 yılına kadar Dulkadiroğulları beyliğiyle Memlükler 

arasında çekiĢme alanı olmuĢ bu iki güç arasındaki çekiĢmeden dolayı bölge oldukça 

tahribata uğramıĢtır. Bu uzun süren mücadele döneminde Ģehir iktisadi ve sosyal 

açıdan oldukça ciddi kayıplar vermiĢtir.
10

  

 

  C. Osmanlı Döneminde Ayntab 

Osmanlı hâkimiyetine girmeden önce Ayntab Ģehri (1240) Anadolu Selçuklu 

Devleti‟nin parçalanmasından sonra Musul Atabeyliği‟ne (1243-1266), Memlük 

Devleti‟ne
11

 (1273-143), Dulkadiroğlu Beyliğin‟e (1430-1515) ve yeniden 

Memlüklere bağlandı.
12

 Ayntab Osmanlı hâkimiyetine 20 Ağustos 1516‟da 

                                                           
6
KUZUCU, Serhat,‟‟123 Numaralı Antep Şer-iye Sicili Bağlamında 1766-1768 Tarihleri Arasında 

Antep‟in İdari ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme‟‟ Akademi Günlüğü Toplumsal AraĢtırmalar 

Dergisi, C.1.S.III, Ankara,2006,s.40. 
7
ÖZDEĞER. (1982).On altıncı Asırda Ayntab livası, C.1 Ġstanbul, s.3. 

8
GÖĞÜġ, İlk İnsanlardan Bu Güne Çeşitli Yönleriye Gaziantep, s.23. 

9
GÜNGÖR, M.Birol,(2004) Antep Harbi, Ġstanbul s.24. 

10
GÖKHAN, Ġlyas,‟‟Gaziantep ve Yöresinin Osmanlı Hâkimiyetine Geçmesi‟‟,Osmanlı Döneminde 

Gaziantep Sempozyumu, ,Gaziantep 2000, ,s.60. 
11

CEYLAN.1999,Gaziantep Tarihi, s.72. 
12

 Büyük Larausse, Gaziantep Maddesi, .s.4437. 
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girmiĢtir.
13

 Osmanlı Devleti bölgenin fethinden sonra, idari teĢkilatlanma yaparken, 

bölgenin coğrafi özelliklerini, siyasi ve sosyal yapısını dikkate almıĢtır.
14

 

Önemli ticaret merkezleri üzerinde bulunan Ayntab sosyal-kültürel ve iktisadi 

açıdan da önemli bir konum bulmuĢtur. Osmanlı hâkimiyetine girene kadar çeĢitli 

medeniyetlere ev sahipliği yapmıĢtır.
15

   

Osmanlı hȃkimiyetine girdikten sonra Osmanlı Ayntab‟ın geliĢimini olumlu 

etkilemiĢ Osmanlı Devleti‟nin yükselme devrinde Ģekil itibariyle Ģehrin mahalleleri 

ve çizgileri bu dönemde ortaya çıkmıĢtır. ġehirde han, hamam, cami, mescit, imȃrat, 

suluk, çeĢme sayısı oldukça fazladır. ġehir yalnızca imar ve kültür yönüyle değil, 

iktisadi ve ticari bakımdan da geliĢme göstermiĢtir.
16

 Osmanlı idaresi sırasında 

Ayntab ‟ta önemli bir olay meydana gelmemiĢ XVII. yüzyıldan itibaren zaman zaman 

Celali isyanlarına uğrasada önemli bir olay kaydedilmemiĢtir.
17

    

 

II. OSMANLI HUKUKU VE ġER’ĠYYE SĠCĠLLERĠNĠN ÖNEMĠ 

Osmanlı Devleti‟nin etnik, dini ve kültürel farklılıklar bakımından zengin bir 

o kadar da problemli yapısını altı asır ayakta tutan hukuki yapısı ve iĢleyiĢidir. 

Osmanlı hukukunun esas temelini oluĢturan Ġslam Hukuku, Osmanlı ve çağdaĢı olan 

Ġslam devletleri içinde geçerlidir. Ġslam Hukuku uygulaması her devlette farklılıklar 

göstermektedir. Osmanlı padiĢahları dönemin ihtiyaçlarına göre hukuk kurallarını 

düzenlemiĢlerdir. 

Ġslam hukukunu oluĢturan iki unsurdan Ġslam Hukukuna „„Ģer‟‟, „„ahkâm-ı 

Ģer‟iyye‟‟,hükümdar tarafından konan hukuk kurallarında „„örf‟‟ kanun, „„kavan-ı 

örfiyye‟‟ gibi isimler verilmiĢtir.
18

 

Osmanlının hukuk sistemini oluĢturan Ġslam Hukukunda Osmanlı Devleti‟nin 

mahkeme görevlileri olan kadılar, Hanefi mezhebinin görüĢlerini temel alarak hüküm 

vermiĢlerdir. Ġhtilafa düĢülen konularda ise en çok kabul gören görüĢ doğrultusunda 

                                                           
13

ÖZDEĞER,‟‟Gaziantep‟‟,s.467. 
14

ÖZCAN, Abdulkadir,‟‟Ġslam Ansiklopedisi‟‟XXI, s.485-486. 
15

ALTINÖZ, Ġsmail,‟‟Dulkadir Eyaleti‟nin Kuruluşanda Antep Şehri (XVI. Yüzyıl), Cumhuriyetin 

75.Yılına Armağan, Gaziantep,1999‟‟, s.146. 
16

GÖĞÜġ,‟‟İlk İnsanlardan Bu Güne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep‟‟,s.28. 
17

ÖZDEĞER,‟‟Gaziantep‟‟,s.467. 
18

AYDIN, Mehmet Akif, ,Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı ve İşleyişi, Türkler, C.X, s.15. 
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karar alınmıĢtır. Bu gibi ihtilaflı durumlarda kadılar, müftülere yada Ģeyhülislamlara  

baĢvurmuĢlardır. Kadılık ve müftülük Osmanlı Devleti‟nde özel durumlar dıĢında 

birbirinden ayrı makamları teĢkil etmiĢlerdir.
19

 

Osmanlı Devleti‟nin önemli yazılı kaynaklarından olan ġer‟iyye Sicilleri 

Ġslam Hukuku esaslarına göre meydana getirilmiĢ olan Ģer‟i mahkemeler ve bu 

mahkemeler tarafından tutulan defterler, hukuki, idari, iktisadi, dini ve askeri alanda 

kayıt altına alınan önemli vesikaları içermektedir.
20

 Bu defterler genellikle „„Sicillat-ı 

ġer‟iyye‟‟,‟‟Defatir-i ġer‟iyye‟‟, „„Kadı Sicilleri‟‟ ve „„Sicillat-ı Mahkeme‟‟ adıyla 

anılmakla birlikte „„ġer‟iyye Sicilleri‟‟ kullanılan en yaygın tabir olmuĢtur.
21

 

Osmanlı Hukuk sistemi ile ilgili en doğru sonuçlara ġer‟iyye Sicilleri ile 

ulaĢılabilir. Kanunnamelerin tanzimi, hükümdar ve devlet görevlerinin yasama 

yetkileri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Osmanlı Hukuku‟nun ne derece uygulamaya 

konulduğunu yine Ģer‟iyye sicilleri sayesinde bütün açıklığıyla görebiliriz.
22

 Türk 

Tarihi bakımından büyük bir öneme sahip olan ġer‟iyye Sicilleri Cumhuriyet‟in ilk 

yıllarından itibaren ilmi araĢtırmalar ve tasniflerin yapılması gerekliliği anlaĢılmıĢ 

ancak ciddi bir araĢtırma yapılamamıĢtır.1970-1980 yıları arasında ġer‟iyye 

Sicillerinin bir merkezde toplanılmasına karar verilmiĢ Kültür ve Turizm 

Bakanlığı‟nın çalıĢmalarıyla müzelerde bulunan ġer‟iyye Sicillerinin katalog 

çalıĢması yapılmıĢtır.
23

 

III. ġER’Ġ MAHKEME GÖREVLĠLERĠ 

Osmanlı Devleti‟nde hukuki tüm olaylar Ģer‟iyye mahkemelerinde görüĢülüp, 

farklı görevleri de yerine getiren birçok görevli mevcuttur. Osmanlı Ģer‟i 

mahkemelerde naibler, kâtipler, kasamlar, subaĢılar, asesler, müftüler, Ģühudü‟l-

haller, tercümanlar, muhzırlar görev yapmıĢtırlar. Bu görevlilerin en baĢında ise kadı 

bulunmaktadır. 

                                                           
19

AKGÜNDÜZ, Ahmet, İlim Heyeti, Şer‟iyye Sicilleri Mahiyeti Toplu Katoloğu ve Seçme Hükümler, 

C.I, Ġstanbul 1988,s.66. 
20

ÖZTÜRK, Sait, (1995), Askeri Kassama Ait On Yedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri, ,Ġstanbul, 

s.23.   
21

UZUNÇARġILI, Ġsmail Hakkı, (1935), Şer‟i mahkeme Sicilleri V, Ülkü Mecbası, s.29   
22

ÖZTÜRK, ,Sait-AKGÜNDÜZ, Ahmet, Bilinmeyen Osmanlı, Ġstanbul 1999,s.365.   
23

AKGÜNDÜZ-Hey‟et, ġer‟iyye Sicilleri, s.61-62 
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  A. Kadı 

            ġer‟iyye Mahkemelerinde en büyük göreve sahip kiĢi ünvanı olarak 

kullanılan „„kadı‟‟ Arapça „„kaza‟‟ kökünden türetilmiĢtir. Sözlükte hüküm, karar, 

hȃkimlik manalarını ihtiva etmektedir.
24

 Ġnsanlar arasında vuku bulan dava ve 

tartıĢmalı konuları yasal hükümlere göre çözen padiĢah tarafından atanmıĢ kiĢidir.
25

 

Osmanlı adli teĢkilatının temel taĢı olan kadılar bulundukları yerin hem 

hâkimi, hem emniyet amiri, hem belediye baĢkanı ve mülki amiri olmuĢ halkın her 

konuda baĢvurabileceği bir sosyal güvenlik makamı olmuĢtur.
26

 Kazaların baĢında 

bulunan kadı doğrudan merkezle muhatap mahalli otoriteden bağımsız olmakla 

birlikte mahalli yetkileri çok geniĢ olan bir görevlidir.
27

 Hukuki ve idari tüm 

hükümlerin uygulayıcısı olan kadı aynı zamanda hükümetinde emirlerini yerine 

getirmektedir. Hakimü‟Ģ-Ģer ve hâkim olarak adlandırılan kadının hüküm verdiği yer 

de meclis-i Ģer olarak tanımlanmıĢtır.
28

 Medrese tahsili görüp icazet almıĢ 

kimselerden seçilen kadılar, medreselerde eğitim görür medreselerden çıkıp kazasker 

divanına mülȃzemet edenler müderris olup kadılık yapmak isterlerse kaza 

kadılıklarına tayin edilirlerdi. Müderrislik yaptıktan sonra kadı olmak isteyenler 

müderrislik derecesine göre kaza, sancak ve eyaletlerden birine kadı olarak 

atanırlardı.
29

 

                       Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢundan Fatih Sultan Mehmed‟e kadar kadı tayini 

için ilmiye sınıfının, dilekçesi, kazaskerin arzı, Divan-ı Hümayunun tasdiki, 

sadrazam telhisi, padiĢahın hatt-ı hümayunu evrakın kazaskerlik divanına teslim 

edilmesi gerekiyordu.
30

 ġeyhülislamlık makamının öneminin artmasıyla XVI. 

Yüzyıldan itibaren Veziriazam tarafından tayin iĢlemleri gerçekleĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır.
31

 

 

 

                                                           
24

ATAR, Fahrettin, (2000), Kadı DĠA. Ġstanbul, C.XXIV, s.66.   
25

FENDOĞLU, Hasan Tahsin “Osmanlı‟da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”,Osmanlı 

Ansiklopedisi, C.VI, Ankara 1999,s.453    
26

CĠN, Halil-AKGÜNDÜZ, Ahmet, Türk Hukuk Tarihi C.I.Ġstanbul,1990.s.274   
27

ÖZLÜ, Zeynel, (2007),18 ve 19.Yüzyıllarda Osmanlı Devleti‟nde Adli Mekanizmanın Analizi, 

Berikan Yayınevi, Ankara, s.7. 
28

EKĠNCĠ, Ekrem Buğra, (2010) Osmanlı Hukuku, Ġstanbul, s.s.369-370.   
29

UZUNÇARġILI, Ġsmail Hakkı, Osmanlı Devleti‟nin İlmiye Teşkilatı, TTK Yay, Ankara 1988,s.87   
30

FENDOĞLU,”Kadılık Kurumu, s.454-455.   
31

HALAÇOĞLU, Yusuf,”Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı”Türkler, C.IX, Ankara 

2002,s.127.   
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B. Nâib 

           ġer‟i mahkemelerde kadılara yardımcı olabilmesi için vazifelendirilen 

görevlilerin baĢında naipler gelmektedir. Vekil anlamına gelen nâib Osmanlı 

hukukunda iki mana taĢımaktadır. Birincisi tüm kadılar hükümdar vekili 

olduklarından bu görevlilere nâib ve çoğulu olan nüvvab adı verilmiĢtir. Ġkincisi ise 

davayı görmek için kadı yerine vazifelendirdikleri kiĢileri de nâib olarak 

adlandırılmıĢtır.
32

 Kazȃların büyüklüğüne göre nâib sayısı da değiĢiklik 

göstermektedir. Vazifelerine göre; kadı nâibleri, mevâli nâibleri, kaza nâibleri, ayak 

nâibleri, arpalık ve bâb nâibleri olarak sınıflandırılmıĢlardır.
33

 XVI. Yüzyıl 

sonlarından itibaren naiblerin atandığı bölgenin yerlisi olmaması esas alınmıĢtır.
34

 

  

C. ġühûdü’l-Hal 

Mahkemedeki yargılamayı izleyen mahkemede bir tür gözlemci sıfatıyla 

bulunan görevlilere ġühûdü‟l-hal denilirdi. Mahkemede yer alan ġühûdü‟l-haller 

olayın tanıkları değil mahkemede yapılan yargılamanın gözlemcisidirler.
35

 

Yargılama iĢine kesinlikle karıĢmayan ġühûdü‟l-haller sadece mahkemeyi takip 

ederlerdi.
36

 

ġühûdü‟l-hal kurumu çok iyi bir denetim görevini ifa eden yargılama hukukundaki 

jüriden farklı olarak müĢavir olarakta kadıya yardımcı olmuĢtur. Sistematik temyizin 

olmadığı Osmanlı Devleti‟nde aynı meslekte olanların bu sisteme iĢtirak ettikleri 

görülmektedir.
37

  

  

 

                                                           
32

AKGÜNDÜZ-Hey‟et, Şer‟iyye Sicilleri, s.72.   
33

UZUNÇARġILI, İlmiye Teşkilatı, s.177.   
34

AKMAN, Mehmet, Osmanlı Devleti‟nde Ceza Yargılaması, Ġstanbul.2000 s.44.   
35

ASLAN, Nasi, İslam Yargılama Hukukunda “Şühûdü‟l-hal” Juri Osmanlı Devri Uygulaması, 

Ġstanbul,1999 s.53-55
   

36
SAMĠ, ġemsettin.(1996 ),Kâmûsü‟l-A‟lâm, C.V,Ankara, s.800.   

37
FENDOĞLU, Kadılık Kurumu, s.465.   
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D. Kassamlar 

Sözlükte bölmek anlamındaki kısmet mastarından türeyen kassam taksim 

eden bölüĢtüren manasına gelmektedir. Osmanlıda ise kassam miras davalarında 

bizzat dava mahalline giderek tahkikat yapıp ihtilaf hakkında neticeye vardıktan 

sonra davayı hükme bağlayan terekeyi varisler arasında paylaĢtıran Ģer‟i memuru 

ifade etmektedir.
38

  

 

E. Muhzırlar 

Sözlükte “huzura getiren” anlamına gelir. Mahkemede hazır bulunması 

istenen kiĢiyi mahkemeye çağıran Muhzırın zor kullanma yetkisi olmasada bazen 

kadının talebiyle yanına asker alabilirdi. Muhzırlar bulunduğu yerin ahalisi arasından 

daha önce bu görevi yapmıĢ veya bir Ģekilde devlet görevi almıĢ grupların 

mensuplarından seçilirdi. Sivil halktan seçilmezdi.
39

 

 

F. ÇavuĢlar 

Divan-ı Hümayuna bağlı olarak çalıĢan çavuĢlar, 16 bölükten oluĢup 

baĢlarında ise çavuĢbaĢılar bulunurdu. Osmanlı Devleti‟nin yüzyıllarca icra 

memurluğu görevini yapan bu teĢkilat 1836 tarihinde Divan-ı Deavi Nezaretine 

çevrilmiĢtir.
40

 Borçluların borcunun tahsil edilmesi, mahkeme i‟lâmlarının ifası, 

nakdi ve bedeni cezaların uygulanması kısaca günümüzdeki icra memurlarının 

kısmen de olsa emniyet görevlerinin ve savcıların görevlerini yerine getirmekle 

mükellefti.
41

  

 

G. SubaĢılar 

Osmanlılardan önceki Türk Devletleri‟nde kelime sü-baĢı olarak geçer. 

SubaĢı Osmanlı Devleti‟nin ilk devirlerinde Ģehir muhafızı konumundaydı. Bir Ģehrin 

                                                           
38

ÖZTÜRK, Sait,”Kassam” DĠA, Ġstanbul 2001,C.XXIV, s.579.   
39

AHISKALI, Recep,”Muhsır” DĠA, Ġstanbul, C.XXXI, s.85.   
40

CĠN-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi, s.280-281.   
41

UZUNÇARġILI, Ġsmail Hakkı, Osmanlı Devleti‟nin Saray Teşkilatı, Ankara 1988, s.415.   
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fethinden sonra kadı ve dizdar tayin edilirken subaĢı da görevlendirilirdi.
42

 SubaĢı 

keyfi olarak tasarrufta bulunamaz kadının hükmüne göre hareket etmek zorundadır.
43

   

 

H. MübaĢirler 

Bir iĢe baĢlayan anlamındaki mübaĢirin adli memur olarak iki anlamı vardır. 

Biri mahkemelerde tebliğ ve celp görevlerinde kullanılan memur anlamındadır. 

Muhzır ile eĢ anlamlıdır. Diğeri ise tanzimattan önce devlet tarafından incelenmesi 

ve soruĢturulması gereken bir iĢ için görevlendirilen memur anlamına gelmektedir.
44

 

 Ġ. Asesler  

Arapça “asse” fiil kökünden ism-i fail olup bekçi anlamına gelmektedir. 

AsesbaĢı ve aseslerin en önemli görevi nöbetleĢe olarak çarĢı ve pazarlarda, 

mahalleler de özellikle  Ģüpheli yerlerde geceleri dolaĢmaktı.
45

 

IV. ġER’ĠYYE SĠCĠLLERĠNĠN ĠHTĠVA ETTĠĞĠ BELGE TÜRLERĠ 

A. Ferman, Berat 

Ferman, Divân-ı Humâyûn ve PaĢakapısı‟ndaki divânlarda alınan karalara 

uygun olarak yazılan ve tuğra bulunan padiĢah emirlerine verilen addır.
46

 Bu emre, 

Ferman-ı Humâyûn ve emr-i Ģerif denilirdi. Osmanlılarda hükümdarın tuğralı 

fermanına münderecatının mahiyetine göre hüküm, biti, misal, tevki, niĢan, meĢur 

veya yarlıg denilirdi.
47

 PadiĢah tarafından bir göreve tayin, bir Ģeyin kullanılma 

hakkı, bir imtiyaz ya da muafiyetin verildiğini gösteren padiĢah tuğrası taĢıyan 

belgelere de “berat” denir.
48

 

B. Hüccet 

Delil, burhan, senet anlamlarına gelen “hüccet” bir davanın sıhhatine delalet 

eden Ģey demektir. Hüccetlerin konusu kadılar tarafından ele alınan; evlenme, 

boĢanma, nafaka, rehin ve borçlarla ilgili ihtilaflı konular; vekâlet, vesayet, gasp, 

                                                           
42

ĠLGÜREL, Mücteba “Subaşı”,DĠA, Ġstanbul C.XXXVII, s.447.   
43

ORTAYLI, Ġlber, Türkiye İdare Tarihi,  Ankara(1979) ,s.198-199.   
44

Cin-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi, s.281.   
45

ÖZCAN, Abdulkadir, “Ases”, DİA, Ġstanbul C.III, s.464.   
46

S.KÜTÜKOĞLU, Mübahat, Osmanlı Belgelerinin Dili,(Diplomatik,) Ġstanbul,1998,s.99. 
47

UZUNÇARġILI, ,Ġsmail Hakkı, (1997),Ferman, İslam Ansiklopedisi, C.IV, EskiĢehir, s.57. 
48

AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahliller, s.44.   
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cinayet gibi kaza-i vakalardır. Hüccetlerin baĢ kısmında kadı mührü ve imzası 

bulunur.
49

 

C. Ġ’lam 

Kelime anlamı bildirme olan i‟lam kadının herhangi bir mesele hakkında 

yaptığı tahkikatın kendi imzası hakkında merciine veya söz konusu suale cevaben arz 

eylemesine denir.
50

 Hukuk terimi olarak ise davanın mahkemece nasıl bir hükme 

bağlandığını gösteren belgedir.
51

 Ġ‟lamların en önemli özeliği kadının hükmünü 

ihtiva etmesidir. Kadı verdiği kararı karĢı tarafa bildirdikten sonra kararın 

gerekçelerini de ihtiva eden bir ilzam tanzim ederek hem davacıya icap ederse de 

davalıya bunun birer suretini verirdi. Bir suretini de sicile kaydederdi. Her i‟lam da 

kadının imza ve mührü, dava konusu davalının cevabı, ispatı kadının kararına ait 

kayıtlar ve tarih zikredilir.
52

                   

D. Vakfiye 

Bir kimsenin Allah‟ın rızasını kazanmak gayesiyle mal ve mülkünü bir amaca 

tahsis etmesine “vakfetme” denir. Hayra tahsis edilenler ve zürri vakıflar olmak 

üzere iki tür vakıf vardır.
53

 Vakfiye ise vâkıfın vakfın teĢekkülü ve iĢleyiĢi hususunda 

tanzim ettiği hüküm ve kaidelerin ve  bunların kadı tarafından tescilini ihtiva eden 

hukuki bir vesikadır.
54

 

 

E. Temessük  

Sözlük anlamı ”tutunma”, yapıĢtırma, sarılmadır. Bir borcun ödenmesinin 

kabul edilmesi, bir Ģeyin teslim alındığının gösterilmesi gibi konularda karĢı tarafa 

verilen bir nevi senettir.
55

 ġer‟iyye sicillerindeki anlamı ise; miri arazide ve gayr-i 

sahih vakıflarda tasarruf hakkı sahiplerine verilen belgedir.
56

 

 

                                                           
49

OĞUZ, Mustafa-AKGÜNDÜZ, Ahmet,”Hüccet‟‟, DİA, C.XVIII, Ġstanbul,1998,s.446.   
50

UZUNÇARġILI, Ġsmail Hakkı, 1988, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara, s.108.  
51

KÜTÜKOĞLU, Osmanlı Belgelerinin Dili, s.345   
52

CĠN, Halil-AKGÜNDÜZ Ahmet, Türk Hukuk Tarihi: Kamu Hukuku C.I, Ġstanbul, s.409.   
53

YEDĠYILDIZ,  Bahaeddin,  (.1993), Vakıf,  İslam Ansiklopedisi, C.XIII,  Ġstanbul, s.277.  
54

YEDĠYILDIZ, Bahaeddin, XVIII. Yüzyılda Türkiye de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, 

Ankara, 2003, s.4.   
55

KÜTÜKOĞLU, Osmanlı Belgelerinin Dili, s.281.   
56

ĠNALCIK, Halil, (2000), Osmanlı İmparatorluğu‟nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Ġstanbul, s.146.    
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F. Ma’ruz 

Kelime anlamı olarak arz edilen Ģey anlamına gelen maruzlar, ifade ve Ģekil 

olarak i‟lâm ve hüccetlerle karıĢtırılsa da bu ikisinden farlıdır. Kadılar tarafından 

kaydedilmesine rağmen kadı hükmü içermez ve hüccet gibi hukuki bir durumun 

tespiti açısından yazılı kanıt olarak kabul görmez.
57

 

 

G. Buyruldu 

ġer‟iyye sicilinde bulunan kayıtlardan biri de sadrazamın yazılı emri olan 

buyruldulardır. Osmanlı diplomatiğinde padiĢahtan sonra sadrazam, vezir, defterdar, 

kadıasker, kaptan paĢa, beylerbeyi vb yüksek rütbeli vazifelilerin kendilerinden aĢağı 

mevkidekilere gönderdikleri emirler için kullanılan terimdir.
58

 

 

H. Tezkire 

Arapça  “zikr“ kökünden gelen tezkire diplomatik olarak aynı beldedeki 

resmi daireler veya Ģahıslar arasında haberleĢmeleri temin eden belgeler için 

kullanılır.
59

 Tezkireler baĢta sadrazam olmak üzere yüksek devlet memurlarının özel 

kalem müdürü olan tezkireciler tarafından yazılırdı.
60

 

 

 Ġ. Mürȃsele 

MektuplaĢmak, haberleĢme, manasına gelen mürȃsele ıstılah anlamında ise; 

sicillerde yer alan ve kadının kendisine denk veya daha aĢağı rütbedeki Ģahıs yada 

makamlara hitaben kaleme aldığı yazılı belgelerdir. Bunlara “mürâselât” adı da 

verilmektedir.
61

 

 

                                                           
57

AKGÜNDÜZ, Hukuki Tahliller, s.37.   
58

ĠNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, Ġstanbul, s.339.   
59

KÜTÜKOĞLU, Osmanlı Belgelerinin Dili, s.245.   
60

SAMĠ, ġemsettin.(1994),  Kâmus‟ul A‟lâm, C.V, Ġstanbul, s.801.   
61

PAKALIN, Mehmet Zeki, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.II, Ġstanbul, s.865.  
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V. AYNTAB ġER’ĠYYE SĠCĠLLERĠ 

             Gaziantep‟e ait ġer‟iyye Sicilleri Kültür Bakanlığı tarafından Gaziantep 

Müzesi‟nden Ankara Milli Kütüphane‟ye taĢınmıĢtır. Tasnifleri yapılan ġer‟iyye 

Sicillleri toplamda 174 adettir. ÇalıĢılan siciller aĢağıda tablo olarak verilmiĢtir. 

Tablo 1 Ayntab ġer‟iyye Sicilleri ile Ġlgili ÇalıĢmalar 

C. Cahit GÜZELBEY. (1966) Gaziantep ġer‟i Mahkeme Sicilleri. M. 1886-1909. 

C 153-160. Fasikül 1. Gaziantep 

C. Cahit GÜZELBEY. (1966) Gaziantep ġer‟i Mahkeme Sicilleri. M. 1841-1886 

C 144-152. Fasikül 2. Gaziantep 

C. Cahit GÜZELBEY. (1966) Gaziantep ġer‟i Mahkeme Sicilleri. M. 1828-1838. 

C 142-143. Fasikül 3. Gaziantep 

C. Cahit GÜZELBEY-Hulusi Yetkin  (1970) Gaziantep ġer‟i Mahkeme 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

I. 111 NUMARALI ġER’ĠYYE SĠCĠLĠNĠN TRANSKRĠPSĠYONU 

 

                                                 POZ 152 

Sayfa 1 

Hüküm no 1 

Hüküm no: 1 Tarihi: Zilkade 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Nikȃh akdi 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesinde Hatice binti Ahmed‟in eĢinin kendisini 

terketmesi üzerine Çukaoğlu Mehmed bin Ali ile nikȃhlanması hususunda. 

  

 Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesinde sȃkin Hatice binti Ahmed nam 

hatuna zȃti ba„de ta„rifü‟l-Ģer„i meclis-i Ģer„ide takrir-i kelȃm idüb zevc-i nȃkihim 

Arab Mehmed bin Mehmed nam kimesne on dört buçuk seneye mukaddem beni bilȃ-

nafaka terk ve diyȃr-ı ahere gitmiĢdi bin yüz altmıĢ beĢ ġevvalinde Kahirede zevcem 

mezbur Arab Mehmed beni bilȃ-sebeb tatlȋk eylediğini altmıĢ altı senesi 

Muharreminde Ģifȃhen sahihatü‟l-kelimȃt müsliminden iĢbu Hacı Akȋl-oğlu Mehmed 

nam kimesne bana haber virdikde ben dahi merkumın kavline ve haberine inanub 

tasdik itmiĢ idim ve bana iddetim dahi münkaziyye olmağla iĢbu yedimde olan 

fetevȃ-yı Ģerife mucebince nefsimi ahere tezvic murȃd iderim didikde ber-muceb 

fetvȃ-yı Ģerife Ehl-i Cefa mahallesinden Çuka-oğlu Mehmed bin Ali‟ye on guruĢ 

mihr-i mukaddem ve on guruĢ mihr-i mü‟ehhir ile huzur-ı Ģer„ide akd-i nikȃh 

olundığı kayd-ı Ģod fi Zilka„de sene 1166. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

  RiĢvan Mela Mehmed ibn-i Hacı Hüseyin mahalle-i mezburȃn, Kasım bin 

Kasım mahalle-i ġehreküstüden, Seyyid Maksud ibn-i Abdülrahmet Kanalıcıdan, 

Orulluoğlu Ali ibn-i Ahmed, Koca Mehmed Ağa, mahzar-ı Cav Ali, mahzar-ı Kara 

Ahmed. 

Hüküm no 2 

Hüküm no: 2 Tarihi: 1166 

Belge türü:Hüccet Belge Konusu: Nikȃh Akdi 

Belge özeti: Ġbrahim bin Hüseyin‟in Emine binti Hüseyin ile nikȃhlanması hususunda. 

  

 Bayındır aĢiretinden olub Kızılcamescid mahallesinde sȃkine Emine binti 

Hüseyin BeĢe nam hatun …?... Bayındır Ali nam kimesne beni üç ay mukaddem 

Mazı Efendi odasında mahrem mukabili hal„ idüb ve adetim dahi münkaziyye 
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olmağla iĢbu Ġbrahim bin Hüseyine nikȃh olmak matlubumdur didikde üzerime 

gelmiĢ mukaddem on dirhem gelmiĢ müehhir-i mihriyyesiyle huzur-ı Ģer„ide mezbur 

Ġbrahim akd-i nikȃhı olundığı kayd-ı Ģod fi Zil‟l-hicce sene 1166. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Seyyid Ahmed Ağa Ģeri„ȃtcı, mahzar-ı Ġbrahim, Molla Veli-oğlu Ömer BeĢe 

tabi„i serdar Kasım Ağa, Emir ..?.. 

Hüküm no 3 

Hüküm no: 3 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Nikȃh akdi 

Belge özeti: Elife binti Ali‟nin Ahmet bin Ebubekir ile nikȃhlanması hususunda. 

  

 Ġskele karrasından Çınar nam karye sükkȃnlarından Elife binti Ali nam Bekir 

baliğa otuz guruĢın mukaddem otuz guruĢın mü‟ehhir-i mihr kıymetiyle Ahmed bin 

Ebubekire akd-i nikah olundığı kayd-ı Ģod fi 12 Zi‟l-hicce sene 1166. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Kılanzade Osman Ağa, Vaslı karyesinden Abdülhayr bin Musa, mahzar-ı cȃv-

ı Mehmed. 

Hüküm no 4 

Hüküm no: 4  Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Akçe beyȃnı 

Belge özeti: Molla Hüseyin‟in borç verdiği akçelerin beyanı. 

  Serdar Kasım Ağaya efendimiz ittibȃ„ından Molla Hüseyin ikraz 

virdiği akçeleri beyȃn ider. 

GuruĢ 

19  rebi„ 1   ..?.. örfiyyesinden zincirli ve zer mahsub yedi altun  

05    Ba„de‟l-abd iki altun  

07    Melez gömlek bahası 

02    Hizmetden geçen 

Rebi„ 3 /33 

Rebi„ 3/03   Bayram gecesi kethüdȃnın Ġsmailinden  

37/2 

025     
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10    Sarı Ahmed Ağadan aldığı karz 

50 

Hüküm no 5 

Hüküm no: 5 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasilik 

Belge özeti: Cevizlice mahallesinde Hatice binti Abidin‟ne el-Hac Hüseyin bin 

Mehmed‟in vasi tayin edilmesi. 

  

 Cevizlice mahallesinde sȃkin Hatice binti Abidin nam Bekir baliğa el-Hac 

Hüseyin bin Mehmed yiğirmi guruĢ mukaddem ve yiğirmi guruĢ velȃyetle akd 

olundığı kayd-ı Ģod fi 17 Muharrem sene 1167. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Hifafsöylemez Hacı Mehmed, Kaferi Ebubekir bin Salih, (tahrip) bin 

Mehmed, ve Değirmencioğlu Mehmed. 

Hüküm no  6 

Hüküm no: 6 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Ġhtida 

Belge özeti: Gayri-i müslim Yagob adlı Ģahsın Ġslamiyeti kabul etmesiyle ismini de 

değiĢtirmesi hususunda. 

  

 Ġbn-i Eyübden Ajenir veledi Yagob Ģeref-i islȃm müĢerref olub Mehmed 

ismiyle tesmih olundığı bu mahale kayd-ı Ģod fi 23 Zi‟l-ka„de sene 1166. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Mustafa ibn-i Ebubekir Salihoğlu, Abdullah ..?.., mahzar-ı BaĢ Mehmed Ağa. 

Hüküm no 7 

Hüküm no: 7 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Ġhtida 

Belge özeti: Girkor adlı Ģahsın Ġslam dinini kabul etmesiyle isminin değiĢmesi 

hususunda. 

  

 Çukurdan Girkor veledi Neriz nam dahi Ģeref-i Ġslam ile müĢerref olub 

Mehmed ismiyle tesmih olundığı bu mahale kayd-ı Ģod 11 fi Rebi„ȗ‟l-evvel sene 

1167. 

  

ġühȗdü’l-hȃl 
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 Kısreli Mustafa ibn-i Ġbrahim, es-Seyid Ali Çelebi ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Çelebi FerĢerizade, AĢir Hüseyin bin Ġbrahim. 

 

Hüküm no 8 

Hüküm no: 8 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Nikȃh akdi 

Belge özeti: Fatma binti Alinin Cemal Veli Bekir ile nikȃhlanması hususunda. 

  

 Ġbn-i ġekerden Fatma binti Ali nam hatun mukaddema zevci Cemal Veli 

Bekir bin Ramazana beĢ guruĢ mukaddem ve mü‟ehhir-i mihr tesmiyesiyle huzur-ı 

Ģer„ide akd-i nikȃh olduğı kayd-ı Ģod fi 6 Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Giritlioğlu Mehmed, mahfil-i Ġbrahim, Ömer Efendi, Mehmed Efendi. 

Hüküm no  9 

Hüküm no: 9 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Nikah akdi  

Belge özeti: Fatma binti Abdullahın Mehmed ibni el-Hac Halil ile nikȃhlanması 

hususunda. 

  

 Malatya kazȃsından Cermiyendi karyesinden olub Fatma binti Abdullah nam 

..?.. kendi rızasıyla kurb-ı ġehreküstünde Mehmed ibn-i el-Hac Halile on guruĢ mihr-

i mukaddem ve on guruĢ mihr-i mü‟ehhir tesmiyesiyle mezbure huzur-ı Ģer„ide akd 

olundığı bu mahale kayd-ı Ģod fi 15 Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Kara Ahmed, mahzar-ı BaĢ Ġbrahim Ağa, Karcı Ebubekir ibn-i Abdullah, 

Dede el-Hac Mehmed ibn-i Mustafa, Seyyid Ömer bin es-Seyid Abdullah, Hatice. 

Hüküm no 10 

Hüküm no: 10 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Küncü satıĢı 

Belge özeti: Küncünün kilo baĢına yedi kuruĢ verilerek satıĢı husuusnda. 

  

 Mȃh-ı Cemaziye‟l-evvelinde on beĢinci ve Mart ibtidȃsından Ģürȗğuna nükȗsı 

sekiz akçeye zerh virilmiĢdir küncünün beher killesi yediĢer guruĢa olmağla cümle 

ma„rifet ve ma„rifet-i Ģer„le nizȃm virildiği kayd-ı Ģod. 
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Hüküm no 11 

Hüküm no: 11 Tarihi: 5 Recebü‟l-ferd 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Nikȃh akdi 

Belge özeti: Fatma binti Musanın Veli ibni Ali ile nikȃhlanması hususunda. 

  

 Fi‟l-asl Elbeğli cemȃ„atinden Fatma binti Musa nam Bekrin meclis-i Ģer„ide 

kendi rızasıyla Kabasakal hanesinden Veli ibn-i Aliye yiğirmi guruĢ mihr-i 

mukaddem ve yiğirmi guruĢ mihr-i mü‟ehhir tesmiyesiyle huzur-ı Ģer„ide akd-i nikȃh 

olundığı kayd-ı Ģod fi 5 Recebü‟l-ferd sene 1167. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Es-Seyid ġaban ibn-.i ġaban, KöĢkeroğlu es-Seyid Mehmed ÇavuĢ, 

Yalnızoğlu Ahmed, mahzar-ı Hüseyin ibn-i Ebubekir. 

Hüküm no 12 

Hüküm no: 12 Tarihi: 3 ġevval 1168 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Nikȃh akdi 

Belge özeti: Aliye binti Mehmedin Abdülhalim bin Mehmed ile nikȃhlanması 

hususunda. 

  

 Alennecar mahallesinde sȃkin Aliye binti Mehmed nam hatuna takrir-i zevç-i 

evvelim Bostancı Mehmed nam kimesne kırk beĢ gün mukaddem beni hal„ eylediler 

ve iddetim münkaziyye oldı deyü ba„de‟l-hilȃf Dülüklü Abdülhalim bin Mehmede on 

guruĢ mukaddem ve on guruĢ mü‟ehhir-i mihr tesmiyesiyle huzur-ı Ģer„ide akd-i 

nikȃh olduğı kayd-ı Ģod fi 3 ġevval sene 1168. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Kara Ahmed, mahzar-ı Hasan, mahzar-ı Yusuf, mahzar-ı Mehmed, Koca 

Mehmed Ağa. 

Hüküm no 13 

Hüküm no: 13 Tarihi: 12 ġevval 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Nikȃh Akdi 

Belge özeti: Meryem binti Abdullah‟ın Cuma ibni Veli ile nikahlanması hususunda. 

  

 Meryem binti Abdullah nam hatun Ģerif-i Ġslam ile müĢerref olub ismi Hatice 

tesmiyesiyle müsemma oldukda kendi hüsn-i rızȃsıyla huzur-ı Ģer„ide on dirhem 

gümüĢ mihr-i mukaddem ve on dirhem gümüĢ mihr-i mü‟ehhir tesmiyesiyle Cuma 

ibn-i Veli nam kimesneye akd olundığı bu mahale kayd olundı. Fi 12 min ġevvali‟l-

mükerreem sene 1167. 
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 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Değirmencioğlu Mehmed, muhzır Kara Ahmed, ..?...Mehmed BeĢe. 

POZ 151 

Sayfa 2 

Hüküm no 14 

Hüküm no: 14 Tarihi: t.y 

Belge türü:  Belge Konusu: Dua  

Belge özeti: Arapça bir belge. 

  

 Kehmedetiyye‟l-lezi ca„ale‟l-hükkȃmü‟Ģ-Ģer„iyyetü‟Ģ-Ģerifü‟l-nizȃmü‟l-alem 

bedȃren ve enzel beyȃnen külli Ģey‟in ve kaddere-leh mukaddaren sübhȃne min ta„zi 

…velȃ-yenaza„a ahad-i fimȃ irad ve‟s-selavatü ve‟s-selam ale‟n-nebiyyi bi-yedihi 

veĢȃ‟ikȗ‟l-i„cȃz ve femȃ-siccil nübȗte …encȃz ve alȃ-alihi ve sahbihi‟l-lezi kȃnȗ 

esvete fimȃ el-ihtibȃr ve eĢbetȗ‟l … Aleyna bi‟lȗlehu ala mislekü‟s-sedar ema ta„bed 

fehinde sayhalif fahren ve safayih bayza müstahdete lekteb surȗ‟l-ihkȃm ve‟l-defȃter 

ve‟l-hacc vesayirȗ‟l-umȗr iscȃri beyne‟l-enȃm fi-yenabit …ulemȃ‟il-kirȃm ve 

zidetü‟l-….eĢref kazȃtü‟l-islȃm ser-levha-i Anadolu fimȃ-sabıku‟l-eytȃm …Mevlana 

ve seyyidina hazret-i Mustafa Efendi el-ma„ruf bi-arabü‟z-zade el-mevsuf bi‟l-hayr 

ve‟s-sa„ȃdeti‟l-mevkat bi-medine-i Adana ve fikdaniye ve‟sa„adeh ve‟ni„mete ve 

emcedȗh ve ihsanellah ve ikrȃye min-canib-i a„lem ulemȃ‟il-devȃliyyü‟l-aliye ve 

a„zȃm fezȃla‟il-sultaniyyü‟n-nebiyye hazret-i Mevlana‟il-ekrem ve evvelena ile‟s-

siccilü‟l-mufahham Abdurrahim Efendi el-kadı be-asakir-i Anadolı sabıka ena lillȃhi 

te„ala mȃ-erȃde sabıka velȃ hakkan ve ma„al-..gurre-i Zilka„detü‟Ģ-Ģerife sene ..ve 

seb„in mie ve elf. 

 Himmed-i evvel ileyh ki Ģer„i eyledi a„lemi baĢ 

 Ġtdi hükkȃm kirȃmı sahib-i re‟y-i savab 

 Ġntizȃm-ı alemi kıldı Ģeri„atle kavim 

 Kudreti fehim eyleyen rȗz-ı ceza görmez ibȃd 

 Simȃ-evvel fazl-ı zi-Ģȃn meĢhur-enȃm 

 Kim sadȃ-yı afitenden doldı iĢbu ne kabȃt 

 ..?..ferȃy-ı sadr-ı Anadolı kim 

 Hazret-i Abdurrahim Efendi isnȃ-menȃb 

 Sayedȃr oldukda Ayntaba o Memduh cesȃn 
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 Rahat olub itme de dȃ‟im rahaĢancıyle Ģab 

 Canibinden olıncak nescȃhen pirȃ-yı Ģer„ 

 Böyle bir ehl-i tahmal yektebȃ bu sevȃb 

 Mesnec-i alem ma„arif-i ma„den fazl ȗ ..?.. 

 Mutalla„ hurĢid hikmet-i kȃmil himmet-nesȃb 

 Ba„yir kim ser-levha-i eĢref kazȃt-ı kirȃm 

 Mustafa Efendi evvel-i zȃt aliyye‟h-hesab 

 ġöhreti beyne‟l-ekȃbirdir Arrabzade ile 

 Irk-ı pȃki bulmuĢ ashab-ı kirȃma intisȃb 

 Ġdilecek icrȃ-yı Ģer‟i pȃki umȗr-ı himmedi  

 Oldı pir-ahkȃmla evvel siccil-i müntesȃb  

 Baniyyen kayd-ı vekȃyi„ içün oldı ittihaz 

 Ġde mes„ud ve mübȃrek hemmi kayyum ve mehȃb 

 Ma„accenden didi hayatın tarihi hakir 

 Olsun ahkȃm-ı Ģeri„at birrle memlu bu kitȃb 

Sene 1166. 

Sayfa 3 

Hüküm no 15 

Hüküm no: 15 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: el-Hac Ebubekir Ağa ibni el-Hac Mehmed‟in vefatından sonra mal 

varlığının eĢleri ve çocukları arasında pay edilmesi hususunda  

 

 Medine-i Ayntabda Cibali mahallesinde sȃkin rafi„i haze‟l-kitȃb Osman Beğ 

ibn-i el-Hac Abdullah nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lazımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i 

mezburede ġehreküstü mahallesinde sȃkin Arpacı Kara Mustafa bin Mehmed nam 

kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezburede Yenhi 

mahallesinde sȃkin iken tarih-i kitabdan bir gün mukaddem vefat iden Çinçin-oğlu 

dinmekle ma„ruf el-Hac Ebubekir Ağa ibn-i el-Hac Mehmed nam kimesne fevtinden 

bir gün mukaddem bi‟lcümle malını ma„rifet-i Ģer„le defter ve hıfz ve zehm baĢında 

olan hakkını ahz ve kabz idüb teçhiz-i tekfin ve iskat-ı salika ve kefȃret ve sȃ‟ir 

malzeme-i definesi edȃ eyledikden sonra bakȋ her ne kalur ise hȃlȃ mahmiye-i 
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istanbulda sȃkin zevcesi Safiye Hatun ile sağir kızı Haticeye ve hȃlȃ Mısır Kahirede 

sȃkin zevcesi Fatma nam Hatun ile sulb-i kebir oğulları Ahmed ve Mehmed ve 

Hüseyine ve kızı AiĢeye yahud vekil-i Ģer„iyyelerine beni vasi-i muhtar ve iĢbu 

Haydar-oğlu Ahmed BeĢe ibn-i Ali BeĢeyi nazır nasb ve ta„yin idüb ben dahi kabul 

eyledikden sonra hazıran Ali izȃ-i fevt olmağla iĢbu mezbur zimmetinde at bahası 

vesȃ‟ir cihetden ba„de külli hesab altmıĢ guruĢ hakkı olmağın meblağ-ı mezburı bi‟l-

vesȃye talebi derim sȗ‟ȃl olunub edȃya tenbih olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburun Mustafa cevabında fi‟l-hakika at bahası vesȃ‟ir cihetden 

ba„de külli-hesab Çinçin-oğlu müteveffȃ-yı mezbur el-Hac Ebubekir Ağaya altmıĢ 

guruĢ deynim olduğını ve hȃlȃ zimmetinde olduğını ikrȃr lȃkin mezbur Osman 

BeĢeyi ber-vech-i mahrumı muhtar ve mezbur Ahmed BeĢeyi nazır nasb ve ta„yin 

eylediğini inkȃr idicek müdde‟i mezbur Osmandan müdde„ȃsına mutabık beyyine 

taleb olundıkda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Dimos emini Hüseyin Ağa ibn-i 

Ömer ve Mehmed bin Hüseyin ve diğer Hüseyin bin Mustafa nam kimesneler li-

ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazırun olub eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-hakika müteveffȃ-yı 

mezbur Çinçin-oğlu Hacı Bekir Ağa ibn-i el-Hac Mehmed nam kimesne fevtinden 

bir gün mukaddem bi‟l-cümle malını ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve defter ve zehm-i 

müĢeyyide olan hakkını ahz ve kabz ve hıfz idüb teçhiz-i tekfin ve iskat salika 

kefȃret vesȃ‟ir malından ve fitresi görüldükden sonra bȃkȋ her ne kalur ise Ġstanbulda 

ve Mısırda olan karine-i mezburuna yahud vekil-i Ģer„iyyelerine teslime bizim 

huzurumuzda iĢbu mezbur Osmanı vasi-i muhtar ve iĢbu mezbur Ahmed BeĢeyi 

nazır nasb ve ta„yin eyledi merkuman dahi ba„de‟l-kabul mezbur Hacı Bekir Ağa 

hasren irsȃ-i fevt oldı biz bu hususda bu vech üzre Ģahidleriz Ģehȃdet dahi ideriz deyü 

her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de‟t-t„dil ve‟t-tezkiyye Ģehadetleri 

makbul olmağın mucebince meblağ-ı mezkûr altmıĢ guruĢ vasi-i muhtar mezbur 

Osman nazır-ı mezbur ma„rifetiyle teslime mezburun Mustafaya ba„de‟t-tenbih mȃ-

vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi gurre-i Zi‟l-ka„de sene sitte ve sittin ve mie ve elf. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Koca Mehmed Ağa, Menzilci Seyyid Hacı Ahmed Ağa, Kasarcı Yusuf BeĢe, 

Edhem BeĢe ibn-i Hacı Yemkin, Seyyid Kasım Ağa hȃlȃ serdar. 

Hüküm no  16 

Hüküm no: 16 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Yaralama 

Belge özeti: RiĢvan aĢireti Bereketli cemaatinden olan Elife binti Hamzanın Ali ibni 

es-Seyid Mehmed tarafından hançerle yaralaması hususunda. 

 

 Husus-ı ati„ȗ‟l-beyȃnın mahallinde keĢf ve tahriri iltimȃs olunmağın savb-ı 

Ģer„iden Mevlana es-Seyyid Mustafa me‟zunan ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi hȃlȃ 

Medine-i Ayntab mezbureleri fahrȗ‟l-emȃsil ve‟l-akrȃn el-Hac Mehmed Ağa ve 

Seyyid Ali Ağa taraflarından Ģeri„atcı es-Seyyid Ahmed Ağa ile fi‟l-asl RiĢvan 

aĢiretinden Bereketli cem„ȃtinden olub Medine-i mezburede ġehreküstü 
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mahallesinde ber-vech-i ȃti mecruh olan Elife binti Hamza nam hatunın üzerine 

varılub zeyl-i rakȋmde muharrerü‟l-esȃmı müslimun mahzarlarında ma„kud-ı meclis-i 

Ģer„i olundukda mecruhan mezbure Elife meclis-i ma„kud-ı mezkûrda takrir-i kelȃm 

ve ifȃde-i merȃm idüb tarih-i kitabdan bir gün mukaddem vakt-i (belge tahrip) 

ahȃlisinden Abdülsamed karındaĢı meğaibȗ‟l-meclis Ali ibn-i es-Seyid Mehmed nam 

kimesne Ağa cami„i Ģerifi kurbunda vȃkȋ„ Celad dükkȃnı önünde sol böğrümden 

hançer ile darb ve mecruh itmekle berahadde kat„a da„vȃ ve nizȃ„ım yokdur ancak 

carihim mezbur Seyyid Ali-oğlu  

 

POZ 150 

Sayfa 4 

Hüküm 16’nın devamı 

Kıbel-i Ģer„iden ba„de‟n-nazar keĢf ve tahrir olunmak matlubumdur didikde 

mecruha-i mezbure Elifenin a„zȃsına meclis-i Ģer„i üzre keĢf ve ilka-i nazar 

olundukda fi‟l-vȃkȋ„ sol böğründe hançer cerhi olduğı ba„de‟l-mu„ȃyene ve‟l-

müĢȃhede husus-ı mezburı Mevlana-yı merkum mahallinde keĢf ve tahrir ve ba„de 

ma„ȃn bȃ‟is ve irsȃl olunan Ġsmail bin Abdullah ve Ömer bin Ahmed ile meclis-i 

Ģer„a gelüb her biri ale‟v-vuku„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmü‟s-sabi„ ve‟l-iĢrin 

min Ģehr-i ġevvȃli‟l-mükerrem sene sitte ve sittin ve mie ve elf. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Seyyid Mehmed bin el-Hac Mustafa Cevizliceden, Mikail-oğlu ..?.. Mehmed 

bin Ebubekir Eblehandan, Konca-oğlu Mustafa ibn-i Mehmed, Ömer ibn-i Monla 

Hüseyin ġarkiyandan, Ali bin Ahmed, Abdurrahman bin Ali, Hüseyin bin Ahmed, 

Monla Hasan bin Abdullah, Mustafa bin Mehmed. 

Hüküm no 17 

Hüküm no: 17 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tarla-yı Atik mahallesi sakinlerinden olan Ali bin Mehmed‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi Leyla binti Ġsmail‟e intikal etmesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Tarla-yı Atik mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt 

olan Ali bin Mehmedin verȃseti zevcesi Leyla binti Ġsmail ile sulbi-i kebir oğulları 

Hüseyin ve Hasan  ve Ġsmail ve Mehmede münhasıra olduğı Ģer„an zahir ve 

müstehak olduktan sonra mezbur Hasan meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde rafi„a 

haze‟l-kitȃb validesi mezbure Leyla mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb 

mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan Topal Mehmed BeĢe ve bir tarafdan oğlu ve 

bir tarafdan Köylü-oğlu Ġbrahim Çelebi ve bir tarafdan dehliz ile mahdud bir tahtani 
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beyt ve bir hazine ve bir matbah ve bir berre-i mai ve havlu-yı mu„ayyinesi müĢtemil 

menzil babam müteveffȃ-yı mezburun ile‟l-vefat mülki olub ba„de vefȃt irsen bize 

intikal itmiĢ iken hȃlȃ mezbure Leyla müstakilȃn zabt ider sȗ‟l olunub huzur-ı 

Ģer„iyyemden kasr yedine tenbih olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl 

mezbure Leyla cevabında menzil-i mahdud-ı mezkûr müstakilan mülküm olub hatta 

zevcim müteveffȃ-yı mezbur Ali fevtinden mukaddem hayatında menzil-i mahdud-ı 

mezkûrda kat„a alakam yokdur zevcem mezburenin mülkümdür deyü ikrȃr ve eĢhad 

dahi itmiĢidi bi-hak zabt iderim deyü def„le mukabele idilecek ile‟l-istintak ve‟l-

inkȃr mezbure Leyladan def„i mezkȗrına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i 

ahrȃr ricȃl-i müsliminden Monla Osman bin Abdullah Efendi ve Monla Süleyman 

bin Monla Ebubekir nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub 

eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika iĢbu müdde‟i mezbur Hasanın babası müteveffȃ-yı 

mezbur Ali bin Mehmed nam kimesn hȃl-i hayatında menzil-i mahdud-ı mezkûrda 

kat„a alakam yokdur zevcem mezbure Leylanın mülküdür deyü bizim huzurumuzda 

ikrȃr ve i„tirȃf eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz Ģehadet dahi ideriz deyü 

her biri edȃ-i Ģehadet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟t-tezkiyye Ģehadetleri 

makbul olmağın mucebince müdde„i mezbur Hasan büyüce ma„ȃrızadan ba„de‟l-

men„ merkuman Mehmed ve Ġsmail takrir-i kelȃm idüb fi‟l-vȃkȋ„ menzil-i mezkûr 

validemizin müstakȋlan mülkidir ..?.. alakası yokdur didiklerinden sonra mezbure 

Leyla meclis-i Ģer„ide mahalle-i mezbure ahalisinden el-Hac Mustafa ibn-i Bayram 

ve Keretli-oğlu Mehmed nam kimesneler mahzarlarında ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm 

idüb menzil-i mahdud-ı mezkȗrımız bi-cümletü‟t-tevȃbi„ ve‟l-levahık tarafeynden 

icȃb ve kabulü Ģürȗt-ı müfeddeden „ȃri bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile merkuman elli altı 

guruĢun bey„ ve teslim eyledim merkuman dahi münazakata iĢtirȃ ve kabul 

eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkȗrın avarıza mevkuf nükȗddan 

deyni olan on dört guruĢa takas eyledim bȃkȋ kırk iki guruĢunı „an-nakid merkuman 

yedlerinden tamamen ahz ve kabz eyledim fimȃ-ba„d menzil-i mahdud-ı mezkûr 

merkumanın mülk-i müĢterȃsıdır hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsunlar 

didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmü‟s-salis min 

Zi‟l-ka„de sene 1166. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Es-Seyid el-Hac Mehmed ibn-i Bakkal Halil, el-Hac Mustafa bin Ġdris, ..?.. 

Hüseyin, Ġbrahim Çelebi Köylüoğlu, es-Seyid Monla Ebubekir Attar, Hacı Cafer-

oğlu Bakkal Kara Mehmed, Rayihalı-oğlu Hüseyin BeĢe. 

Sayfa 5 

Hüküm no 18 

Hüküm no: 18 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras PaylaĢımı 

Belge özeti: TaĢkın karyesinden olan Fatma binti Hüseyin ve validesi AiĢe binti 

Halil‟e babasından kalan yüz tiğek bağın paylaĢılması hususunda. 
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 Medine-i Ayntabda TaĢkın nam karyede sakin Fatıma binti Hüseyin ve 

validesi AiĢe binti Halil nam hatunlar vasileri ba„de‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a 

hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde medine-i mezburede Tarla-yı Atik mahallesinde sakin diğer 

elli bağa vaz„ȗ‟l-yed olan rafi„ȗ‟l-haze‟l-kitȃb Ġbrahim bin Mustafa nam kimesne 

mahzarlarında her biri ..?.. ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb karin-i mezburdan bir 

tarafdan Hasırcıoğlu es-Seyid el-Hac Mehmed mülki ve bir tarafdan Hacı Ġbrahim 

oğulları ve bir tarafdan Kasımoğlu Mustafa mülkleri ve bir tarafdan dahi Naib bağı 

ile mahdud iki yüz tiğek bağı mukaddema babam mezbur Hüseyinin ile‟l-vefat mülki 

olub ba„de vefat nısfı bȃkȋ ve nısf-ı ahiri validem mezburenin mihr-i mü‟ehhiri ve 

hisse-i Ģeminesi içün hisse ta„yin olunmuĢ iken tarih-i kitabdan iki sene mukaddem 

zevç-i mutlakam Ali kethüdaoğlu Ali nam kimesne yiğirmi guruĢa iĢbu mezbur 

Ġbrahim fuzuli bey„ idüb da„vȃ hududunda olduktan mezbur Ali beni darb ider idi 

deyü beĢ gün mukaddem bağ-ı mahdud-ı mezkȗrı huzur-ı Ģer„ide mezbur Ġbrahimden 

da„vȃ eylediğimizde ol-dahi mahaallinde beyhude hazır olub bağın semeni mezkȗrını 

benim yedimden tez ahz ve kabz eylediğini hatta bir sene mukaddem yine bağ-ı 

mahdud-ı mezkȗrı benden da„vȃ eylediklerinde bir buçuk guruĢ virdim bağ 

da„vȃsından benim zimmetimi ibrȃ-i „ȃmm ve kat„ȗ‟l-nesne a„lȃ ibrȃ ve iskat 

itmeyiniz deyü def„a tasaddi ve ol-vechle beynimizde münaza„at-ı müĢeyyide ve 

muhasamat-ı vefire cibȃl itmiĢdi el-haletü-hȃze beynimizde müslimun ve masalıhun 

tevasut idüb bizi beĢ buçuk guruĢ üzerine inĢȃ-i akd-i sulh eylediklerinde biz dahi 

sulh-ı mezkȗrı kabul ile bedel-i sulh olan beĢ buçuk guruĢı bir zincirli altuna olmak 

üzerinde mezbur Ġbrahimin yedinden tamamen ahz ve kabz eyledik ba„de‟l-yevm 

mahdud-ı mezkûr bağa müte„ȃllika ..?..da„vȃ ve husumatdan mezbur Ġbrahimin 

zimmetini ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledik bağ-ı mahdud-ı mezkûr 

mezbur Ġbrahimin mülk-i müĢterȃsıdır fimȃ-ba„d bizim kat„a alaka ve müdahalemiz 

kalmadı didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmü‟t-

tasi„ ve‟l-iĢrin min ġevvȃli‟l-mükerrem sene sitte ve sittin ve mie ve elf. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Ġbrahim BeĢe ibn-i Murad, es-Seyid Ahmed Çelebi Helvacı, es-Seyid Ömer 

Çelebi Ovalızade, es-Seyid Çakır Mehmed Menzilci, Mehmed bin Ömer, Çerkes 

Mehmed Monla Hanefi-oğlu, Avazoğlu Musa BeĢe, Haliskanlı Mustafa bin 

Mehmed, Koca Mahmud Ağa. 

Hüküm no 19 

Hüküm no: 19 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: BoĢanma 

Belge özeti: RiĢvan aĢiretinden olan el-Hac Yusuf ibni el-Hac Yusuf‟un Cennet binti 

el-Hac Mehmed‟i yedi talak ile boĢaması hususunda. 

 

 Fi‟l-asl RiĢvan aĢiretinden Hamidli cema„ȃtinden olub hȃlȃ Medine-i 

Ayntabda bi‟l-misafere sakin rafi„a haze‟l-kitab Cennet binti el-Hac Mehmed nam 

hatun zȃti ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde aĢiret-i merkumeden ruzcu 
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el-Hac Yusuf ibn-i el-Hac Yusuf nam kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i 

kelȃm idüb tarih-i kitȃb günü taĢradan Medine-i Ayntaba gelir iken Göçek nam karye 

kurbunda esnȃ-i müĢȃcerede bȃki hitab idüb sen benden yedi talak boĢ ol deyü beni 

tatlȋk eyledi zimmetinde mütekarrer ma„kud-ı aleyh seksen guruĢ mihr-i mü‟eccelem 

ile nafaka-i iddet ve mü‟ennes sekenȃmı taleb iderim sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-

sȗ‟ȃl mezbur el-Hac Yusuf cevabında mezbure Cennet zevce-i menkȗham olub 

zimmetde mütekarrer ve ma„kud-ı aleyh seksen guruĢ mü‟eccel vardır deyü ikrȃr 

lȃkin ber-vech-i muharrer tatlȋk eylediğini inkȃr idicek Medine-i mezbureden 

müdde„ȃsına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrar ve ricȃl-i müsliminden 

Mela Ġbrahim ibn-i Ebubekir ve Yusuf bin SatılmıĢ nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade 

meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhȃd fi‟l-hakika tarih-i nihayet günü taĢradan 

Ayntaba gelür iken Göçek nam karye kurbuda esnȃ-i müĢȃcerede iĢbu mezbur el-Hac 

Yusuf iĢbu zevcesi mezbure Cennete hitab idüb sen benden yedi talak boĢ ol deyü 

bizim huzurumuzda tatlȋk eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģaahidleriz Ģehadet dahi 

ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehadet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de ri„ȃyet Ģerȃ‟itü‟l-kabul 

Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince mezbur Cennete bȃ‟in muzalife eyledim 

tatlȋk olduğına ba„de‟l-hakim mezbur el-Hac Yusuf ikrȃrı mucebince seksen guruĢ 

mihr-i mü‟eccel ile seksen guruĢ nafaka-i iddet ve mü‟ennes seksen yaĢımdan 

mezbure Cennete edȃ ve teslime mezbur Hacı Yusufa ba„de‟t-tenbih ma-vaka„ bi‟t-

taleb ketb olundı fi‟l-yevmü‟r-rabi„ min Zi‟l-ka„de sene 1166. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Mahzar-ı Hacı Tahir, mahzar-ı Kara Ahmed, Tabib Ġsmail Ağa, es-Seyid Hacı 

Ahmed Ağa menzilci, Seyyid Emin Ağa ezdȃr sabıka. 

POZ 149 

Sayfa 6 

Hüküm no 20 

Hüküm no: 20 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Evlilik 

Belge özeti: Hüseyin BeĢe ibni Mustafa‟ın mahalleye yapılan masraf karĢılığında 

evlendirilmesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntab ahalisinden Hüseyin BeĢe ibn-i Mustafa nam kimesne 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i mezburede Seng-i NakkaĢ 

mahallesinde sakin ashȃb-ı haze‟l-kitȃb Durak Beğ-oğlu Mustafa Beğ ve Seyyid 

Hacı Mehmed ibn-i Bakkal Halil nam kimesneler mahzarlarında üzerlerine da„vȃ ve 

takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ iki tarafdan mezbur Mustafa Beğ ve 

bir tarafdan Çilingir Hamza ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud menzil kendim 

mülküm iken ahali mahallesinin avretin bir vakitde müttehim olub emriyle 

masarıfına yüz elli guruĢ harc ve sarf eyledik ve ol-haynda sen kefil-i bi‟l-mȃl oldun 
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deyü tarih-i kitabdan bir buçuk sene mukaddem benden huzur-ı Ģer„ide da„vȃ idüb 

kablȗ‟l-isbat beni serdar Hüseyine virmiĢler idi ba„de menzil-i mezkȗrımı fuzuli zabt 

ve beni tahlis itmiĢler idi sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburȃn Mustafa Beğ 

ve Seyyid Hacı Mehmed cevablarında mukaddema merkumın zevcesi Fatma binti 

Hüseyin Hatunun emriyle ahali-i mahalle yüz elli guruĢ harc ve sarf eylediklerinde 

iĢbu mezbur Hüseyin BeĢe dahi kefȃlet-i sahiha ile meblağ-ı mezbur yüz elli guruĢa 

kefil-i bi‟l-mȃl olmuĢidi kefȃletine binȃen merkumdan taleb eylediğimizde menzil-i 

mahdud-ı mezkȗrı rızasıyle ahali-i mahalleye yüz altmıĢ guruĢa bȃt-ı bey„ idüb 

semeni olan mezburın altmıĢ guruĢunı mezbur Hüseyin BeĢe „an nakid ahali-i 

mahalleden ahz ve kabz idüb ve on üç guruĢını nükȗd-ı mevkufeden teslim-i 

Ģer„iyyeden olan deynine takas ve bȃkȋ seksen yedi guruĢını dahi kefȃletine binȃen 

zimmetine lȃzım gelen meblağ-ı mezbur elli bir guruĢ içün bedel-i sulh virüb canib-i 

Ģer„iden yedimize cihet-i Ģer„iyye virmiĢidi def„le mukabele idilecek gıbbe‟l-istintak 

cevabında mezbur Hüseyin BeĢe ber-vech-i muharrer bi-ba„in ve altmıĢ guruĢ nakid 

aldığını ikrȃr lȃkin meblağ-ı mezkûr kefil-i bi‟l-mȃl olduğını inkȃr idicek mezbur 

Hüseyin BeĢenin ber-vech-i muharrer kefȃletine beyyine taleb olundukda udȗl-i 

ahrȃr ricȃl-i müsliminden Yakub bin Ahmed ve Halil bin Abdülkadir nam kimesneler 

li-ecli‟Ģ-Ģehade meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad  fi‟l-hakika tarih-i 

kitabdan bir buçuk sene mukaddem iĢbu mezbur Hüseyin BeĢenin zevcesi mezbure 

Fatmanın emriyle ahali-i mahallenin harc ve sarf eyledikleri yüz elli bir guruĢa zevci 

iĢbu mezbur Hüseyin BeĢe bizim huzurumuzda kefȃlet-i sahih-i Ģer„iyye ile kefil-i 

bi‟l-mȃl oldu biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehadet dahi ideriz deyü her 

birisi edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eylediklerinde ba„de‟t-ta„dil ve‟t-tezkiyye Ģehȃdetleri 

makbul olmağın mucebince müdde‟i mezbur Hüseyin BeĢe büyüce ma„ȃrızadan 

ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmü‟r-rabi„ min Zi‟l-ka„detü‟Ģ-

Ģerife sene sitte ve sittin ve mie ve elf. 

 ġühȗdü’l-Hȃl 

 Es-Seyid Mehmed Emin Ağa dizdar-ı sabıka, es-Seyid Kasım Ağa serdar 

hȃlȃ, es-Seyid Ali Efendi nakib sabıka, es-Seyid Mustafa Çelebi, es-Seyid Hacı 

Ahmed Ağa menzilci, Koca Mehmed Ağa. 

Hüküm no 21 

Hüküm no: 21 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Evlilik-Mehir 

Belge özeti: Hacı Abdurrahman ibni Zenbilci Osman‟ın AiĢe binti müezzin el-Hac 

Mehmed ile yetmiĢ guruĢ önce ve yetmiĢ guruĢ da sonra olmak üzere toplam yüz kırk 

guruĢ mehir karĢılığında evlendirilmesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Boyacı mahallesinde sakin Hacı Abdurrahman ibn-i 

Zenbilci Osman nam kimesne meclis-i Ģer„i Ģerif lȃzımȗ‟t-teĢrifde Medine-i 

mezburede Kürkciyan mahallesinde sakin rafi„a haze‟l-kitȃb AiĢe binti müezzin el-

Hac Mehmed nam hatun mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i 
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kitabdan yiğirmi altı ay mukaddem iĢbu mezbure AiĢe SuaĢağısı nam mahalde vȃkȋ„ 

hazrevat bostanıma gelüb nefsimi sana nikȃh ve tezvic itmekle babam mezbur Hacı 

Mehmedi tevkil eyledim didikde mezbur Hacı Mehmed dahi yetmiĢ guruĢ 

mukaddem ve yetmiĢ guruĢ mü‟ehhir mihr tesmiyesiyle bi‟l-vekȃle kızı mezbure 

AiĢeyi bȃki akd-i nikȃh idüb ol-vechle iĢbu mezbure AiĢeye benim zevce-i 

menkuhım iken evvel vakitden berü nefsini baki teslimden imtinȃ„ ider sȗ‟ȃl olunsun 

didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbure AiĢe cevabında tarih-i mezburda merkum Hacı 

Abdurrahman nefsini bȃki nikȃh-ı tezvic itmekle babam mezbur Hacı Mehmedi 

tevkil eyledik ol-dahi vekȃleti hasebiyle ber-vech-i muharrer bki nikȃh ve tezvic 

eyledi deyü benden ol-haynda hakimü‟Ģ-Ģer„i Ģerif veliyeddin ..?.. eyyamında huzur-ı 

Ģer„ide da„vȃ eyledikde ben dahi babam Hacı Mehmedi  

Sayfa 7 

Hüküm no 21’nin devamı 

Vech-i meĢruh üzre tevekkil eylediğimi inkȃr idüb mezbur Hacı Abdurrahman 

müdde„asını isbat idemeyüb babamı tevekkil itmediğime talebiyle bȃki yemin dahi 

virildikden sonra mezbur Hacı Abdurrahman büyüce ma„arızadan men„ olunub 

yedime canib-i Ģer„iden hüccet-i Ģer„iyye i„tȃ olunmuĢ idi deyü bir kıt„a hüccet-i 

Ģer„iyye ibrȃz bi‟l-müvȃcehe feth ve kırȃ‟et olundukda mazmun-ı mezbure ciheti ve 

hȃlȃ müdde„asına dahi beyyinesi olmadığın bi‟tav„ȗ‟s-saf ikrȃr ve i„tirȃf itmeğin 

mucebince müdde‟i mezbur Hacı Abdurrahman bilȃ beyyine büyüce ma„arızadan 

ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 3 min Zi‟l-ka„de sene 1166. 

  

ġühȗdü’l-Hȃl 

 Es-Seyid Mehmed Emin Ağa dizdar-ı sabık, Seyyid Kasım Ağa serdar hȃlȃ, 

es-Seyid Hacı Ahmed Ağa menzilci, Ali tabi„i dizdar-ı sabık. 

Hüküm no 22 

Hüküm no: 22 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: el-Hac Ebubekir Ağa bin el-Hac Mehmed‟in vefatından sonra mal 

varlığının adı geçen eĢleri oğulları ve kızları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Yenhi mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat 

iden Çinçinoğlu dinmekle ma„ruf el-Hac Ebubekir Ağa bin el-Hac Mehmedin 

verȃseti Ayntabda sakin zevcesi Hatice binti Mustafa ile Mısır Kahirede sakin 

zevcesi Fatmaya ve mahmiye-i Ġstanbulda sakin zevcesi Safiyeye ve Mısırda sakin 

sulbi kebir oğulları Ahmed ve Mehmed ve Hüseyin ve kızları AiĢe ve Haticeye 

münhasıra olduğı Ģer„a zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezbur 

fevtinden bir gün mukaddem malını hıfz ve teçhiz telkȋn ve iskat-ı salika vesȃ‟ir 
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malzemesini görüldükden sonra bȃkȋ her ne kalur ise verese-i mezburdan yahud 

vekil-i Ģer„iyyelerine teslime Osman BeĢe ibn-i el-Hac Abdullah nam kimesneler 

vȃsi muhtar ve Haydar-oğlu Ahmed BeĢeyi nazır nasb ve ta„yin eylediği sabit ve 

cihet-i Ģer„iyye olunub hatta dört yüz on sekiz guruĢ nakid akçesini hayatında nazır-ı 

merkume mühürleyüb teslim idüb fevtinden sonra mezbur Ahmed BeĢe meblağ-ı 

mezburı vasi-i merkume teslim ve iĢbu deftere idhȃl olunmağın ber-vech-i ȃti zikr 

olunur fi‟l-yevmü‟s-sabi„ ve‟l-iĢrin min ġevval sene sitte ve sittin ve mie ve elf. 

Mushaf-ı Ģerife guruĢ 10 

nakd-i mevcud guruĢ 418 

Der-zimmet-i Kasab Mehmed aded 19 

Der zimmet-i Ġnce Murad aded 25 

Der zimmet-i Kasab Azim BeĢe aded 20 

Der zimmet-i Kullukcuoğlu Hüseyin aded 7 

Der zimmet-i Kullukcuoğlu BinbaĢı guruĢ 10. 

Der zimmet-i Çerkesoğlu  guruĢ 4 

Der zimmet-i Topaloğlu guruĢ 10. 

Der zimmet-i  Nurvanlı Hacı Köse  guruĢ 8 

Der zimmet-i  Diboğlanoğlu  guruĢ 15. 

Der zimmet-i Kör Ģeriatçı  guruĢ 31 

Der zimmet-i  MahzarbaĢı Abdullah  guruĢ 92. 

Der zimmet-i  Arpacı Kara Mustafa  guruĢ 60. 

Der zimmet-i  Yazıcı Monla Hüseyin guruĢ 20. 

Der zimmet-i Bayramoğlu Abdullah  guruĢ 2. 

Der zimmet-i  Battal Ağa kölesi Hasan  guruĢ 25. 

Der zimmet-i Samancı Mehmed Ağa guruĢ 6. 

Der zimmet-i Haydaroğlu Ahmed BeĢe guruĢ 10. 

Der zimmet-i Uncu Sarı Bekir guruĢ 3 

Der zimmet-i  menzil-i der-i mahalle-i mezbur guruĢ 100. 

peĢtu 16 çift guruĢ 10. 
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HabeĢi Arab cariyesi guruĢ 120. 

ve zenne palaska  guruĢ 10. 

Sim bıçak  guruĢ 5 

Köhne peçe samur kürk  guruĢ 40 

YeĢil köhne benĢi  guruĢ 3 

Cezayir kuĢağı  guruĢ 4. 

Kemer kuĢak  guruĢ 1. 

Halı köhne çuka  guruĢ 2. 

Köhne çuka  guruĢ 1 

Köhne çığĢır  guruĢ 1 

Halı seccade guruĢ 2, 3 rub„ 

Kavuk siyak  guruĢ 1. 

Köhne kumaĢ  guruĢ 1. 

Kırmızzı çizme  guruĢ 12. 

Ġbrik  guruĢ 3 

Kazan  guruĢ 2. 

Kahve ibriği guruĢ 1. 

El leğeni  guruĢ 1. 

Tencere  guruĢ 1. 

Tȃbe  guruĢ 2. 

ġem„dan 10 pare 

Tȃbe 1 rub„ 

POZ 148 

Sayfa 8 

Hüküm no 22’in devamı 

Sahan  guruĢ 2 

Tepsi  guruĢ 2. 
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Tas  rebi„ 1 

Tarȋk-ı köhne kürek  guruĢ 2 

Köhne kilim guruĢ 3 

Hurç  guruĢ 12 

Köhne kilim  guruĢ 3 

Köhne beyaz ihram  guruĢ 3 

Cedid beldar  guruĢ 10 

Gömlek 2 don guruĢ 1. 

Köhne sarık  guruĢ 2. 

Kemer kuĢak  guruĢ 2 

Bargir guruĢ 14 

Bakır raht  guruĢ 6 

Köhne yağmurluk  guruĢ 1 

Köhne teĢt  guruĢ 2 

Cem„a 1126 guruĢ. 

Minhahȗ‟l-ihrȃcȃt : 

Teçhiz-i tekfin ma„a kabr ve ta„mir   guruĢ 22 

Ġskat salavat ve lefadat  guruĢ 21 

Resm-i kıymet-i „ȃdi ve haric-i hüccet vesayet  guruĢ 50 

Kȃtibe  guruĢ 3 

Çuka ve arpa  guruĢ 3 

MuhzırbaĢıya  guruĢ 3 

Muhzırlara  guruĢ 12 

Ve serdar çavuĢlarına  guruĢ 1 

Serdar ağaya  guruĢ 3 

Cihet-i kalemiyesi  guruĢ 1 

Ta„ȃmiye  guruĢ 2 
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Kethüdȃya  guruĢ 3 

Cem„a 112 guruĢ 

Sahihȗ‟l- baki li‟t-taksim beyne‟l-verese : 

Hisse-i zevce-i mezbure Hatice  guruĢ 42 mahas 30 

Hisse-i zevce-i mezbure Fatıma guruĢ 42 mahas 30 

Hisse-i zevce-i mezbure Safiye guruĢ 42 mahas 30 

Hisse-i ibn-i el-mezbur Ahmed guruĢ 221 mahas 97 

Hisse-i ibn-i el-mezbur Mehmed guruĢ 221 mahas 97 

Hisse-i ibn-i el-mezbur Hasan 221 guruĢ mahas 97 

Hisse-i binti el-mezbure guruĢ 110 mahas 107 

Hisse-i binti el-mezbure AiĢe 110 guruĢ mahas 108. 

Hüküm no 23 

Hüküm no: 23 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Emir Zekeriya oğlu Hacı Mehmed‟in vefatından sonra mal varlığının adı 

geçen kızları ve kızlarının çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Kanalıcı mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

Emir Zekeriya oğlu Hacı Mehmedin verȃseti sulbiye kebire kızı Zeyneb ile oğlunun 

oğlu sağir Dede Mehmede ve oğlunun kızı sağire AiĢeye münhasıra olduktan sonra 

mezbure Zeyneb sağirȃn mezburȃnın vȃsileri olmağla tarafeynden vekil-i müseccil-i 

Ģer„iyyesi rȃfi„ȗ‟l-haze‟l-kitȃb Monla Nureddin ibn-i Mehmed Efendi nam kimesne 

meclis-i Ģer„i Ģerife lȃzımȗ‟t-teĢrifat Medine-i mezbure tabi„ ve Elmalı nam karye 

sükkȃnından Mehmed bin Cancan Ali mahzarında ikrȃr idüb müvekkilem mezbure 

Zeyneb Hatunun babası mezbur Halil Mehmedin elli beĢ guruĢ kıymetlü bir re‟s at 

…?.... Acemoğlu Mehmed fuzuli mezbura bey„ itmiĢ hȃlȃ mevcud ise aynını mühlet 

ise cem„ olunan elli beĢ guruĢı taleb iderim sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl 

mezbur Mehmed cevabında tarih-i kitabdan üç sene mukaddem Kal„a altında 

müvekkilem mezbure Zeyneb Hatunın babası Hacı Mehmedden fevti tarih-i sicil-i 

mahfuzda olan defter-i kassam mucebince dört sene mütecȃviz olub ve zikr olunan 

tay dahi defter-i kassamında mestur ve ol-vecihle mezbur Mehmedin kendüsi zȃhir 

olduğundan ma„dȃ kat„a beyyinesi dahi olmamağla mikdar-i mezkûr elli beĢ guruĢ 

kıymeti olduğına vekil-i mezburdan beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i 

müsliminden Yusuf Ağa ibni Ebubekir Ağa ve es-Seyid Kasım Ağa bin Hüseyin nam 

kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazırȃn olub eserü‟l-istiĢhȃd fi‟l-hakika 

mevsuf mezkûr tay merkum Mehmedin yedinde iken elli beĢ guruĢdan aherden 
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müĢteri oldular bey„ eylemedi elli beĢ guruĢ semeni müsellidir biz bu hususa bu vech 

üzre Ģahidleriz Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde 

ba„de‟t-ta„dil ve‟t-tezkiyye Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince meblağ-ı mezbur 

elli guruĢı verese-i mezburdan edȃ-i salihiyye mezbur Mehmede ba„de‟t-tenbih mȃ-

vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Hacı Ahmed Ağa ibni es-Seyid Osman Çelebi, el-Hac Mehmed Ağa bin Mahzaran, 

Ahmed bin Mehmed BeĢe. 

Sayfa 9  

Hüküm no 24 

Hüküm no: 24 Tarihi: 196 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: Ammu mahallesinden olan es-Seyid Ali Çelebi ibni Mehmed‟in MaraĢ 

mütesellimi olan Dul-el-kadızade Mehmed‟den elli guruĢ hakkını talep etmesi 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ammu mahallesinde sȃkin Hamamcıoğlu dinmekle ma„ruf 

rafi„ȗ‟l-haze‟l-kitȃb es-Seyid Ali Çelebi ibni Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a 

hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i MaraĢ sükkȃnından Ġldiz veled-i Yoseb nam Yahudi 

mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan üç sene mukaddem 

bu husus içün ben MaraĢa varduğımda her gamz ile taksim-i adet-i müstemire ser 

olub ol-haynda MaraĢ mütesellimi olan Dul-el-kadızade Mehmed dinmekle iĢbu 

mersum benden hilȃf-ı Ģehȃdetle ve gamz ve se„ȃya idüb mersumın gamz ve se„ȃyesi 

sebebiyle bize rencber ve elli guruĢımın aldırmağa sebeb olmağla hȃlȃ ile‟l-ȃndan 

almağa kudretim olmağla aldırmağa sebeb olan iĢbu mersumdan taleb iderim sȗ‟ȃl 

olunsun muceb-i Ģer„isi edȃ olunmak matlubumdur deyü bir kıt„a fetvȃ-yı Ģerife ibrȃz 

ve bi‟l-müvȃcehe feth ve kırȃ‟et olundukda mazmun-ı münifinde zide-bağırcak ..?.. 

hakim-i örf-i Ģekvi idüb Ģu kurakcasını aldırmağa sebeb olub ahir ve evvel akçeyi 

zide-tazmetihi itdirmeğe mü‟edde olurum cevab-ı bȃ-cevabında olur deyü buyurulub 

…?... Mehmed tercüunü‟s-se„ȃya ve bi-yağiz deyü dört guruĢ nakid ibrȃz olunmağın 

gıbbe‟s-sȗ‟ȃl ve akȋbȗ‟l-inkȃr müdde‟i mezbur es-Seyid Mehmedden müdde„ȃsına 

mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden AĢık Yakub bin 

Mustafa ve Ömer bin Ömer nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran 

olub eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-hakika tarih-i kitabdan üç sene mukaddem iĢbu mersum 

..?.. MaraĢ mütesellimi mezid-i Mahmud ve Bekiye hilȃf-ı ittihȃ iĢbu mezbur Ali 

Çelebiden teĢekki ve gamz ve se„ȃya idüb merkumın gamz ve se„ȃyası sebebiyle 

mezbur Mahmud Beğ iĢbu mezbur Ali Çelebiden bizim huzurumızda elli guruĢ ahz 

ve kabz idüb biz bu hususa bu vech üzre Ģȃhidleriz Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri 

Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟t-tezkiyye Ģehȃdetleri makbul olmağın 

ber-muceb-i fetevȃ-yı Ģerife meblağ-ı mezbur ile elli guruĢın müdde‟i merkum es-
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Seyid Ali Çelebiye edȃ ve teslime sȃ„i merkum Ġldize ba„de‟t-tenbih mȃ-vaka„ bi‟t-

taleb ketb olundı fi Zi‟l-ka„de sene 196. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

ġehzade es-Seyid Ali Efendi, es-Seyid Mustafa Çelebi bin … Felekzade KaĢman 

Ağa Odalıoğlu es-Seyid Ömer Çelebi. 

Hüküm no 25 

Hüküm no: 25 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kürtünciyan mahallesinden olan Mehmed bin Ümmet‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi kızları ve amcaları arasında paylaĢıması hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Kürtünciyan mahallesinde sȃkin iken on sene mukaddem 

vefat iden Mehmed bin Ümmetin verȃseti zevcesi Elife binti Ramazan ile kebir-

kızları Fatıma ve AiĢeye ve ammileri Abdurrahman BeĢe ve Mustafa ve Ömere 

münhasır olduğı Ģer„an zȃhir ve tahakkuk olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburın 

terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-

vech-i ȃti zikr olundı fi 8 Zi‟l-ka„de sene 1166 

Serkenizde bağ kıt„a 700 aded guruĢ 20 

Topcağa bağı aded 100 guruĢ 10 

KabataĢda bağ aded 250 guruĢ 22 

..?.. ceviz eĢcarında nısfı guruĢ 27 

Sahan 1 guruĢ 12 

Sahan 4 guruĢ 1 

Kilim 1 guruĢ 1 

Yorgan 1 döĢek 1 yasdık 1 guruĢ 2 

Sanduka 2 guruĢ 2 

Cem„a 602 

Minhahȗ‟l-ihrȃcȃt: 

Katibe guruĢ 1 

Çuka ve arpa guruĢ 1 

Muhzıran guruĢ 2 
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Mihr-i mesil müsebbet zevce-i mezbure guruĢ 40 

Mahalle-i mezburanda nükud ve mevkufesinden ..guruĢ 10. 

Sahihatü‟l-taksimü‟l-beyne‟l-verese yalnız sekiz guruĢdur. 

Hisse-i zevce-i mezbur guruĢ 1 

Hisse-i …guruĢ 2 mahas 81 

Hisse-i binti el-mezbur Fatıma guruĢ 2 mahas 80 

Hisse-i ..el-mezbur..guruĢ 66 

Hisse-i ibn-i Ömer el-mezbur Ömer mahas 66 

POZ 147 

Sayfa 10  

Hüküm no 26 

Hüküm no: 26 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesinden olan ÇavuĢ Ahmed ibni Ġmam Hüseyin‟in 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve kızları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt 

olan ÇavuĢ Ahmed ibni Ġmam Hüseyinin verȃseti zevcesi Zeyneb binti Ahmed ile 

kebire kızı AiĢeye münhasıra ba„de mezbure Zeyneb dahi vefat idüb verȃseti zevci 

Hasan bin Abdullah ile kebiroğlu Osman ve kebire kızları mezbure AiĢe ve 

Rahimeyye münhasıra olduğı Ģer„an zȃhir ve ve müstehak olduktan sonra mezbure 

AiĢe zȃti ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde mahalle-i 

mezburede sȃkin ve zikr-i ȃti menzile vaz„ȗ‟l-yed olan iĢbu rafi„ȗ‟l-haze‟l-kitȃb el-

Hac Halil bin Ġbrahim nam kiömesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm 

idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan AltunbaĢ-oğlu Ömer ve bir tarafdan 

Hacı Haraboğlu Mehmed ve bir tarafdan Defeci Mehmed mülkleri ve bir tarafdan 

tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud menzil babam müteveffȃ-yı mezburın ile‟l-vefat mülki olub 

ba„de vefat benimle validem mezbure Zeynebe irsen isabet iden ve intikal eyletmiĢ 

iĢken validemin fevtinden sonra karındaĢlarım mezburan Osman ve Rahime benden 

evine menzil-i mezkûrda olan hissemi dahi fuzuli iĢbu mezbur el-Hac Halile yiğirmi 

guruĢa bey„ etmeleriyle sȗ‟ȃl olunub hisse-i Ģer„iyyemden kasr-ı yedine tenbih 

olunmak matlubumdır didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Hacı Haliil cevabında fi‟l-

hakika menzil-i mahdud ve mezkûr iĢbu mezbure AiĢe ve karındaĢları Osman ve 

Rahime meclis-i Ģer„ide hazıran oldukları halde menzil-i mahdud-ı mezkûr yiğirmi 

guruĢa bȃki bey„ ve teslim eylediler ben dahi iĢtirȃ ve kabul itmiĢ idim hatta mezbure 

AiĢe menzil-i mahdud-ı mezkȗrın kıymetinden noksan bizden iĢtirȃ eyledik deyü 
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benden da„vȃ eyledikde benim yedimden bir zincirli altun alub menzil-i mahdud-ı 

mezkûrda olan hisse-i Ģer„iyyesine müte„ȃllika amme-i da„ȃviden benim zimmetimi 

ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledi deyü def„le mukabele idilecek 

gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbur el-Hac Halilden def„i mezkȗrına mutabık beyyine 

taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden el-Hac Mehmed ibni el-Hac Ali ve 

Berber Ali bin Mustafa nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub 

eserü‟l-istiĢhȃ ve fi‟l-hakika iĢbu müdde‟i mezbure menzil-i mahdud-ı mezkûrda 

olan hisse-i Ģer„iyyem kıymetinden noksan bey„ olundı deyü mezbur Hacı Halilden 

da„vȃ sadrında oldukda ol-dahi bir zincirli altun virüb mezbure AiĢe dahi bizim 

huzurumuzda ahz ve kabz eyledikden sonra menzil-i mahdud-ı mezkûrda olan hisse-i 

Ģer„iyyesine müteallika amme da„ȃviden mezbure AiĢe merkum Hacı Halilin 

zimmetini ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledim biz bu hususa bu vech 

üzre Ģahidleriz Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde 

ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince müdde‟i 

mezbure AiĢe büyüce ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 

Zi‟l-ka„de sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Menzilci es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa, Alioğlu Monla Sarı, Bakkal Hamza, Koca 

Mehmed Ağa, Fırıncı Usta Mehmed, Hacı Ali bin Hüseyin, Ali bin Ahmed, KöĢker 

Haliloğlu Mehmed, AltunbaĢoğlu Ömer, Hacı ġuayboğlu Seyyid Emin, Attar Alioğlu 

Mustafa, ..?.., Kilimcioğlu Mehmed, Çepur Ġmam Mustafa Efendi, Monla Abdullah 

biraderi. 

 

Hüküm no 27 

Hüküm no: 27 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Alınan hakkın geri 

verilmesi 

Belge özeti: Yenhi mahallesi ahalisinden olan el-Hac Ebubekir Ağa ibni el-Hac 

Mahmud‟dan kendisine kalan bağın baĢkası tarafından zabt edilmesini dava ederek 

kendisine verilmesini istemesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Yenhi mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat 

iden Çinici oğlu dinmekle ma„ruf el-Hac Ebubekir Ağa ibni el-Hac Mahmud hüccet-i 

Ģer„iyye dahi muhtar mübȃĢir olan Osman ibni el-Hac Abdullah nam kimesne meclis-

i Ģer„i Ģerife hȃlȃ Dimos Ayntab kazȃsı mültezimi rafi„ȗ‟l-haze‟l-kitȃb Hüseyin ibni 

Ömer Ağa nam kimesne mahzarında bi‟l-vesȃye üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb 

iĢbu müĢȃhid olunan bağımız ..?..müteveffȃ-yı mezbur yek mülki iken merkum 

Hüseyin Ağa zabt ider sȗ‟ȃl olunub bȃkisi teslime tenbih olunmak matlubumdır 

didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Hüseyin Ağa cevabında fi‟l-hakika mevsuf mezkûr at 

müteveffȃ-yı mezburın mukaddema mülki olub lȃkin kimesne yüz altmıĢ dört 
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senesinde mukata„a-i mezbur iĢtirȃsında olub mȃl-i mukata„a zimmetinde bȃ-tereke 

bȃki deynim olub fevtinden mezkȗre mukaddem bi‟l-cümle hesab ve taht-ı …görüb  

Sayfa 11 

Hüküm no 27’nin devamı 

Zimmetinde yüz on guruĢ deyni zuhur eyledikde on guruĢın an-nakid edȃ ve yüz 

guruĢın dahi mevsuf mezkȗrȃtı bȃki yüz guruĢa bȃt-ı bey„ teslim ve semenide 

meblağ-ı mezkûr yüz guruĢa takas ben dahi iĢtirȃ ve takası kabul ve teslim eyledim 

deyü def„le mukabil idilecek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbur Hüseyin Ağadan 

def„-i mezkȗre beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Hüseyin bin 

Mustafa ve Abdülkadir bin Musa ve Ali bin Hüseyin nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde 

meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢha ve fi‟l-hakika müteveffȃ-yı mezbur Hacı 

Ebubekir Ağa fevtinden bir gün mukaddem altmıĢ dört senesine malından ve 

zimmetinden yüz üç guruĢ merkum Hüseyin Ağaya deyni oldukda ikrȃr iĢbu mevkuf 

mezkûr altı yüz guruĢa mezbure bizim huzurumuzda bȃb-ı bey„ eyledi ve semeni 

meblağ-ı mezkȗrın yüz guruĢına takas olduğı kabul ve üç guruĢın edȃ eyledi biz bu 

hususa bu vech üzre Ģȃhidleriz Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-yı Ģehȃdet-i 

Ģer„iyye eyledikde ba„de‟t-ta„dil Ģehȃddetleri makbul olmağın mucebince vasi 

muhtar mezbur yüce ma„arızadan men„i birrle mȃ-vaka„ ketb olundı fi 27 ġevval 

sene sitte ve sittin ve miete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Haydaroğlu Ahmed BeĢe, Arpacı Kara Mustafa, Menzilci es-Seyid el-Hac Ahmed 

Ağa, Sakallı Mehmed. 

Hüküm no 28 

Hüküm no: 28 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Kürkciyan mahallesi sakinlerinden olan el-Hac Ömer Ağa ibni 

Mustafa‟ya Mora müfettiĢi Ömer Efendiden intikal eden mal varlığı hususunda 

 

 Medine-i Ayntabda Kürkciyan mahallesi sakinlerinden Bekir Beğzade 

dinmekle ma„ruf bȃ‟is-i haze‟l-kitȃb el-Hac Ömer Ağa ibni Mustafa nam kimesne 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i mezburede kurb-ı MağarabaĢı nam 

mahallede sȃkin AiĢe binti Abdullah ile zevci Efcan Mehmed nam kimesne 

mahzarında üzerlerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan dört ay 

mukaddem iĢbu mezbure AiĢenin zevç-i evveli müteveffi es-Seyid Aliye ammisi 

Mora müfettiĢi Ömer Efendiden intikal iden dükkȃnın ve hisse-i değirmana ve 

mahall-i mezburede vȃkȋ„ menzil-i müteveffȃ-yı mezbur es-Seyid Ali fevt oldukda 

iĢbu mezbure AiĢeden mütevellid sağir-oğlu es-Seyid Osmana intikal idüb ol-dahi 

fevt oldukda validesi mezbure AiĢeye intikal ider iken zikr olunan mahalle-i 

Kürkciyan ahalisi mazmunı gayr-ı müsbet vakfiye peyda ve mahallemize meĢrutdur 
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deyü bilȃ-isbat fuzuli zabt ve gallesi ahz idüb ol-vechle mezbure AiĢeye gadr 

itmeleriyle ahali-i mahalle yedlerinden Ģer„an nezȃ„ ve mezbure AiĢeye zabt itdirmek 

içün iĢbu mezbur Mehmed ve zevcesi merkume AiĢe Ali BeĢe nam kimesneyi vekil 

idüb ol-dahi ahali-i mahalle ile mürafa-a-i Ģer„i olub emlȃk-i mezkȗrenin mülkiyet 

üzre reden hüccet-i Ģer„iyye olundığı esnada iĢbu mezbur Mehmed zevcesi AiĢe 

husus-ı mezbure her ne iktiza ider ise harç ve sarf ile makbulümüzdür deyü her biri 

bȃki emr idüb ben dahi emirleri ile yüz doksan iki guruĢ sarf itmiĢ idim ba„de 

meblağ-ı mezburın kırk iki guruĢın bȃki teslim idüb bȃkȋ yüz elli guruĢ hȃlȃ 

zimmetlerinde olmağla taleb iderim sȗ‟ȃl olunub edȃya tenbih olunmak matlubumdır 

didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl ve akȋbȗ‟l-inkȃr müdde‟i mezbur el-Hac Ömer Ağa 

müdde„ȃsına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden es-

Seyid Kasım Ağa ibn-i Mehmed ve el-Hac Mehmed ibn-i Abdullah nam kimesneler 

li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢha ve fi‟l-hakika tarih-i 

kitabdan dört ay mukaddem iĢbu mezbure AiĢe zikr olunan emlȃkları mülk-i 

mevrusumdır deyü Ali BeĢe vekȃletiyle ahali-i mahalleden da„vȃ ve yedlerinden nez„ 

ve mülkiyet üzre ..?.. canib-i Ģer„iden hükm ve hüccet olunduğı esnada mezbure AiĢe 

ve zevci iĢbu mezbur Mehmed husus-ı mezbure her ne iktiza ider ise harç ve sarf ile 

makbulümüzdür deyü iĢbu mezbur el-Hac Ömer Ağaya emr eylediler ol-dahi iktiza 

iden mahallere yüzz doksan iki guruĢ bizim huzurumuzda harç ve sarf eyledi biz bu 

hususa  

POZ 146 

Sayfa 12  

Hüküm no 28’in devamı 

Bu vech üzre Ģahidleriz Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye 

eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince 

meblağ-ı mezbur bakȋ yüz elli guruĢ emrine binȃen merkum el-Hac Ömer Ağaya 

teslime mezburan Mehmed ve AiĢeye tenbih-i birrle mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı 

hurrire fi‟l-yevmü‟l-hamis iĢrin min Zilka„detü‟Ģ-Ģerife sene sitte ve sittin ve miete 

ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Sahancı Mehmed Ağa, Kanberzade Mustafa Ağa, es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa, 

Mehmed BeĢe ÇavuĢ. 

Hüküm no 29 

Hüküm no: 29 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras  

Belge özeti: Alennecar mahallesi ahalisinden olan Ali bin Mehmed‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi Halime binti Abdullah oğulları ve kızları arasında 

paylaĢılması hususunda. 
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 Medine-i Ayntabda Alennecar mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt 

Ali bin Mehmedin verȃseti zevce-i menkȗha-i metrukesi Halime binti Abdullah ile 

sulbi kebir oğulları Ahmed ve Mehmede ve kebire kızları Ahsen ve Hatice ve Fatma 

ve Emineye münhasıra ba„de mezbur Ahmed dahi fevt olub verȃseti zevcesi AiĢe 

binti Mehmed ile validesi mezbure Halimeye ve sulbi sağir oğlu Mustafaya 

münhasıra olduğı mahal ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburın tereke 

ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve ..?.. müsebbit sene ba„de‟l-edȃ bȃkȋ beyne‟l-verese taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi 3 Zilka„de sene 1166. 

Menzil-i der-i mahalle-i mezbur guruĢ 40 

Dülükbabada bağ aded 600 guruĢ 30 

Karaca Mahmudda harabe bağ guruĢ 5 

Debbağhanede ..?.. guruĢ 20 

Don kazganı guruĢ 5 

Debbağ odası guruĢ 30 

TeĢt guruĢ 2 

Sahan guruĢ 7 

..?.. 

Lengeri guruĢ 23 

Tabe kil leğeni guruĢ 3 

Tas 2 guruĢ 12 

Halı 2 guruĢ 42 

Boz kilim 3 guruĢ 3 

Yorgan 1, döĢek 1, ve yasdık 1 guruĢ 3 

ġamdan ibrik guruĢ 1 

Cem„a guruĢ 108. 

Minhȃhȗ‟l-ihracȃt  

Din-i müsbet es-Seyid Abdullah guruĢ 29 

Din-i müsbet Çuhçuh Ömer guruĢ 34 

Mihr-i müeccel müsbet-i zevce-i mezzbure Halime guruĢ 50 

Katibe guruĢ 1 rebi„ 1 
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Çukadariye guruĢ 1 rebi„ 1 

Muhzıra guruĢ 2 

Cem„a guruĢ 116. 

Sahihȗ‟l-bȃkȋ li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 42. 

Hisse-i zevce-i mezbure Halime guruĢ 5. 

Hisse-i ibn-i el-mezbur Mehmed guruĢ 9 

Hisse-i binti el-mezbure Ahsen guruĢ 4 mahas 41 

..?..an zevcehȃ Ali mahas 22 

..?..an ebneha Ahmed. 

Hisse-i binti el-mezbure Haticeye guruĢ 4, mahas 71 

Hisse-i binti el-mezbure Fatma guruĢ 4, mahas 71 

Hisse-i binti el-mezbure Emine guruĢ 4, mahas 71 

Hisse-i zevce-i mezbure AiĢe an zevceha Ahmed guruĢ 1, mahas 19 

Hisse-i ibn-i el-mezbur Mustafa guruĢ 62 …Ahmed. 

Hüküm no 30 

Hüküm no: 30 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Ammu mahallesi sakinlerinden olan Boyacı Emir oğlunun vefatından 

sonra mal varlığının eĢi oğulları ve kızları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ammu mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

Boyacı Emir oğlu dinmekle ma„ruf es-Seyid Mehmed Çelebinin vȃrisi zevcesi Kaya 

Hatun binti el-Hac Mustafa ile sulbiye kebire kızı ġerife Emineye münhasıra ba„de 

mezbure Kaya Hatun dahi vefat idüb verȃseti sadriyye kebire kızı mezbure ġerife 

Emineye ve li-ebeveyn karındaĢı oğlu Hasan münhazıraa olduğı Ģer„ȃn zahir ve 

müstehak olduktan sonra mezbur Hasan meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗt-tevkȋrde rȃfi„ȃ 

haze‟l-kitȃb mezbure ġerife Emine mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb 

mahalle-i  mezburede vȃkȋ„ Kandil Hüseyin Ağa kastalına müttesıl bir tarafından 

Seyyid Kasım Çelebi ve bir tarafdan (tahrip) oğlan veresesi ve iki tarafdan tarȋk-ı 

„ȃmm ile mahdud menzil eyleyenlerde  

Sayfa 13 

Hüküm no 30’un devamı 
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DerebaĢı nam mahalde vȃkȋ„ doksan guruĢ kıymetlü bir kıt„a hazrevat bostanı ve on 

guruĢ kıymetlü Dülük karyesinde vȃkȋ„ bir kıt„a bağ ve üç gömlek ve iki kapan ve bir 

sim kuĢak ve bir yorgan ve bir döĢek ümmetim mezbure Kaya Hatunun zevci 

müteveffȃ-yı mezbur Seyyid Mehmed Çelebinin mülki olub ba„de vefata semeni 

hissesini ümmetim mezbureye intikal idüb ol-dahi vefat eyledikde semeni mezkȗrın 

nısfı bȃkȋ intikal ider iken mezbure ġerife Emine cümlesini zabt itmekle hisse-i 

Ģer„iyyemi hȃlȃ taleb iderim sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbure ġerife 

Emine cevabında fi‟l-hakika validem mezbure Kaya Hatun vefat eyledikde zikr 

olunan menzil ve bostan ve bağ ber-vech-i tahrir babamdan müstakil olduğı mezbur 

Hasan ba„de‟l-ikrȃr validemin terekesini beynimizde hesab eylediğimizde masarıf ve 

kıymetinden ma„da terekesinden kendüye altı guruĢ hisse-i Ģer„iyye isabet eyledikde 

benim yedimden altı guruĢı tamamen ahz ve kabz idüb ammesi mirasına müteallika 

amme-i du„ȃviden zimmetimi ibrȃ ve iskat eyledi deyü def„le mukabele idilecek 

gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbure ġerife Emineden def„i mezkȗrına mutabık 

beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden es-Seyid Yusuf Ağa ibn-i 

es-Seyid Mehmed Ağa ve es-Seyid Kasım Çelebi ibn-i el-Hac Ömer nam kimesneler 

li-ecli‟Ģ-Ģehade meclis-i Ģer„a hazıran olub  eserü‟l-istiĢha ve fi‟l-hakika mezbure 

Kaya Hatun zevci merkumdan isabet iden hisse-i semeniyesini beynlerinde hesab 

idüb masarıf-ı definesini ihrȃc eylediklerinde bȃkȋ kalan terekeden iĢbu müdde‟i 

mezbur Hasana altı guruĢ hisse-i Ģer„iyye isabet eyledikde meblağ-ı mezbur altı 

guruĢ mezbur Hasan mezbure Emine ġerife Emine yedinden tamamen ahz ve kabz 

idüb ammesi mirasına müteallika amme-i du„ȃviden iĢbu mezbur Hasan iĢbu 

mezbure Eminenin zimmetini bizim huzurumuzda ibrȃ ve iskat eyledi biz bu hususa 

bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehadet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye 

eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟t-tezkiyye Ģehadetleri makbul olmağın mucebince 

müdde‟i mezbur Hasan büyüce ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb 

olundı fi‟l-yevmü‟s-sȃni min Zilka„detü‟Ģ-Ģerife sene sitte ve sittin ve miete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Seyyid Mehmed Çelebi kethüdȃ-yı mezbure, Hayrizade Hacı Ebubekir Ağa, Seyyid 

Ali bin Hacı Ömer, Abdülkadir tabi„i mezbure. 

Hüküm no 31 

Hüküm no: 31 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: DüĢüp yaralanma 

Belge özeti: Zincirli mahallesinden olan Mustafa ibni Mehmed‟in annesi Hatice binti 

Mehmed‟in gözlerinin kör olduğunu ve düĢerek yüzünün sağ tarafından yaralandığını 

bildirmesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda kurb-ı Zincirli mahallesi sükkȃnından Mustafa ibn-i 

Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lazımȗ‟t-tevkȗrde yine mahalle-i mezbure 

ahalisinden ashab-ı haze‟l-kitȃb Ġmam Monla Mehmed ibn-i Musa ve Silahcıoğlu el-

Hac Mehmed ve Kayabin-oğlu Monla Mehmed ve Bostancıoğlu Ahmed ibn-i ġaban 
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ve Türkman Monla Mehmed ve Türkman Monla Ömer ve sȃ‟irleri mahzarlarında 

bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ kendi 

menzilim damından hasran ve irsen olduğım validem Hatice binti Mehmed nam 

Hatun gözleri alile ve senne olmağla dȃm-ı mezkȗreden bi-kazaillȃh-i Teala kendi 

san„ıyla tarih-i kitabdan bir gün mukaddem menzilim hulusuna düĢüb sağ yüzü taĢa 

dokunub mecruh olub ve sağ kolu ve sağ ayağı münkes olmuĢ idi bir gün sonra fevt 

olmağla ahali-i mahalle-i mezburede ve gayrı bir ferdde kat„a da„vȃ ve nizȃ„ım 

yokdur istihkȃman yedlerine hüccet-i Ģer„iyye def„ ve i„ta olunsun didikde gıbbe‟t-

tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmü‟r-rabi„ iĢrin min 

Zilka„detü‟Ģ-Ģerife sene 1166 

ġühȗdü’l-Hȃl 

El-Hac Mustafa ibn-i Bakkal Halil …, es-Seyid el-Hac Mehmed biraderi mahalle-i 

mezbur, es-Seyid Monla Ebubekir ibn-i Ġbrahim Çelebi, Giritlioğlu Mehmed. 

POZ 145 

Sayfa 14 

Hüküm no 32 

Hüküm no: 32 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Rumevlek karyesinden olan ġah Melikli Kara Ömer ibni Ebulderda‟nın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi oğulları ve kızları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

 Medine-i Ayntaba tabi„ Rumevlek nam karyede sȃkin iken bundan akdem 

deyü men terekesinden ezid olduğı halde kamȃt olan ġah Melikli Kara Ömer ibn-i 

Ebulderdada verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Emine binti Mehmed ile sulbi 

kebir oğulları Seyyid Osman ve Seyyid Ebulderdaya ve sulbi sağir oğlu 

Abdurrahmana münhazır olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-

yı mezburın terekesi ashȃb-ı uzmȃ alileri ile ve sağir ve ..?.. validesi ve kıbel-i 

Ģer„iden bȃ-hüccet-i Ģer„iyye mütesaviye vasi-i mezbur Emine ma„rifet-i Ģer„le tahrir 

ve takdim ve beyne‟l-takdim ve tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr 

olunur fi‟l-yevmü‟l-sȃni iĢrin min Zilka„de sene 1166. 

Hüküm no 33 

Hüküm no: 33 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Kira masrafı 

Belge özeti: Rumevlek ve ġahmelik karyelerinde buğday ve arpa hasadından sonra 

vefat eden sahibinden kalan kira masrafları hususunda 
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 Rumevlek ve ġah Melik karyelerine zira„ eylediği buğday ve arpanın 

hasadından mukaddem fevt olmağla Erhaviye ve Sofya ve Ayntaba füruht içün 

geldikde kirȃ masarıfları ba„de‟l-ihrȃc bȃki guruĢ 15. 

ġah Melik karyesinde kal„a yeri nam mahalde Yenice bağı aded 800 guruĢ 8. 

Karye-i mezburede nısf hisse bağ-ı Yenice aded 800 guruĢ 30 

..?..oğlu bağından hasıl ve kuru üzüm guruĢ 25. 

Hane 1, guruĢ 15. 

Hacı Ġbrahim-oğlu bağından hasıl siyah üzüm hissesi guruĢ 7. 

Menzil ve karye-i Rumevlek guruĢ 15. 

Koca öküz 2, guruĢ 10. 

Ġnek 1, ve düğe 1, guruĢ 10. 

Merkeb sopasıyla guruĢ 10. 

Köhne çebiĢ 1, guruĢ 10. 

ġah Melikde saman guruĢ  6. 

Rum evlekde saman guruĢ 6. 

Çift ve yeri zenbil guruĢ 2 

Zenbil 1, guruĢ 1. 

Leğen 1, guruĢ 2. 

Sahan 1, guruĢ 2. 

Sahan 2, lengeri 1, tȃbe 1, guruĢ 1, rub„ 3. 

Saplı kȃse 1, guruĢ 2. 

Sağım tası 1, guruĢ 2. 

Çuval 4, guruĢ 1. 

Tavuk 10, guruĢ 1. 

Yorgan 2, döĢek 2, yasdık 2, kilim 2, guruĢ 4. 

Sanduka 1 rub„ 1. 

Cem„a 182 guruĢ. 

Minhȃ‟il-ihrȃcȃt: 
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Teçhiz-i tekfin ve kabr ve iskat guruĢ 8. 

ġah Melikde bȃ-fermȃn-ı ȃli matlub olan tekȃlifden hissesine isabet iden guruĢ 5. 

Derun defterde mestur hane ve merkebi ..?..hayatında yiğirmi guruĢ deyni hesabı 

mesafe ..?..bey„ ve deynine takas eylediği bȃ‟is olduktan sonra zikr olunan merkebi 

defȃsıyle ashȃb-ı uzmaya virüb onlar dahi yalnız haneye razı olmalarıyla defterden 

ihraç olunan: 

Hane bahȃsı guruĢ 15. 

Karra-i mezkȗrelere giden kȃtib guruĢ 4. 

Çukadara guruĢ 4. 

Muhzıruna guruĢ 1. 

MuhzırbaĢına guruĢ 1. 

Hadȃmeye guruĢ 2. 

Cem„a guruĢ 40. 

Sıhhȗ‟l-bȃkȋ li‟t-taksim-i beyne‟l-guremȃi: 

Din-i müsbet Davud Ağazade Yusuf Ağa ba„de‟l-muhalif guruĢ 100, ani‟l-guremȃi 

guruĢ 572. 

Din-i müsbet Anvayoğlu es-Seyid Hacı Ahmed ba„de‟l-muhalif guruĢ 60, ani‟l-

guremȃi guruĢ 342. 

Din-i müsbet oğlu es-Seyid Mustafa ba„de‟l-muhalif guruĢ 7, ani‟l-guremȃi guruĢ 4. 

Din-i müsbet Bayrakdar Ali Beğ guruĢ 15, ani‟l-guremȃi guruĢ 8,  

Din-i müsbet  Halvacı Seyyid Ahmed guruĢ 14, ani‟l-guremȃi 81. 

Din-i müsbet necd el-Hac Abdullah guruĢ 7, ani‟l-guremȃi guruĢ 4. 

Din-i müsbet Molla-oğlu el-Hac Süleyman veresesi guruĢ 19, ani‟l-guremȃi guruĢ 

10, semeni 11. 

Din-i müsbet ikinci el-Hac Musa guruĢ 10, ani‟l-guremȃi guruĢ 5, rebi„ 4. 

Din-i müsbet Azab Veli guruĢ 3, ani‟l-guremȃi guruĢ 12. 

Din-i müsbet müeccel veçhi‟l-mezbure guruĢ 12, ani‟l-guremȃi guruĢ 6, semeni 32. 
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Sayfa 15 

Hüküm no 34 

Hüküm no: 34 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Vasi tayin edilmesi 

Belge özeti: Rumevlek karyesinden olan ġah Melik Kara Ömer ibni Ebulderdanın 

vefatından sonra çocukları için vasi tayin edilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Rumevlek nam karyede sȃkin iken bundan akdem düyȗn 

terekesinden ariz olduğı halde fevt olan ġah Melik Kara Ömer ibn-i Ebulderdanın 

düyȗn keĢidesini zȃhir olub müteveffȃ-yı mezburun evlȃdından Abdurrahman dahi 

sağir olmağla sübut ve ..?..taife-i uzma içün bir vasi nasbı lȃzım ve mühim olmağla 

sağir-i merkumın validesi iĢbu rafi„ȃtü‟l-kitȃb Emine binti Mehmed nam Hatun 

vesayet-i merkume uhdesinden gelmeğe kadir olduğı zeyl-i rakimde muharrerü‟l-

esȃmi müslimin ihbarlarıyla lede‟l-Ģer„ȗ‟l-enver zȃhir ve müstehak olmağın hakim 

mevki„i sadr-ı kȃtib ..?.. ve Hasan Beğ hazretleri mezbureyi Emineyi husus-ı 

mezbure vasi nasb ve ta„yin idüb mezbure Emine dahi vesȃyet-i mezkȗreyi kabul ve 

merasimini edȃya müteallik ve mültezim olmağın mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı 

min yevmü‟l-sani ve‟l-iĢrin min Zilka„de sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Davud Ağa bin Yusuf Ağa, Seyid Bin Hacı Ahmed Halvacı, Sami-oğlu Hacı Musa, 

Ġkinci Hacı Musa. 

Hüküm no 35 

Hüküm no: 35 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayin edilmesi 

Belge özeti: Nurvane karyesi ahalisinden olan el-Hac Yusuf ibni Muhsin‟in 

vefatından sonra çocuklarına vasi tayin edilmesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntaba tabi„ Nurvane nam karye ahalisinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hac Yusuf ibn-i Muhsinin verȃseti sulbi kebir oğlu Mehmed ve sağir 

oğlu Aliye münhazıra olduğı Ģer„an zȃhir ve nemȃyan olduktan sonra mezbur 

Mehmed kendi nefsinden asȃleten ve sağir-i mezburun savb-ı Ģer„iden mansub vasi 

olmağla vesȃyete meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i mezburede 

ġehreküstü mahallesi ahȃlisinden bȃ‟isü‟l-haze‟l-kitȃb el-Hac Ahmed ibni el-Hac 

Hüseyin nam kimesne mahzarında asaleten ve vesȃyeten ikrȃr-ı tamm ve takrir-i 

kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ Ģarkan Zenci Osman ve garben Hamanazlı el-

Hac Abdullah ve Ģimȃlen Hüseyin Abbas menzilleri ve kıbleten tarȋk-ı „ȃmm ile 

mahdud menzilin derununda canib-i Ģimȃlde mahalleye nazır iki fevkani beyt ve 

Ģarkan nazır bir tahtani beyt babam müteveffȃ-yı mezburdan müstakil mülk-i 

mevrusımız olub lȃkin garbinin mülki derununda olmağla icȃr ve isticȃr ile nef„i 
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muhkem olmağla bey„ olunub semeniyle ahir mülk alınmak nesneye nef„ olunduğı 

zȃhir olmağın beyne‟n-nas müzayede ve rağbȃt-ı inkıta„ından sonra iĢbu mezbur el-

Hac Ahmed üzerinde kırk guruĢda kararzade olub ziyȃde ile taleb ahiri olmayub ve‟l-

yevmü‟s-semen misli olmağla tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsededen 

„ȃri beyȗn-ı mezkȗreyi kırk guruĢa iĢbu mezbur el-Hac Ahmede bȃt-ı bey„ ve teslim 

ve temlik eyledim ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve emlik eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr kırk guruĢı iĢbu mezbur el-Hac Ahmed yedinden tamamen ahz 

ve kabz eyledim ve meblağ-ı mezkûr kırk guruĢ ile Canis nam mahalede vȃkȋ„ 

ma„lȗmetü‟l-hudud ve iki yüz tiğek bağ ve KarabaĢ nam mevzi„de Çakıllı Tarla 

dinmekle ma„ruf tarlayı benimle sağir-i mezburın müĢterek olmak üzre mezburdan 

iĢtirȃ eyledim ba„de‟l-yevm zikr olunan beyȗnlar mezbur el-Hac Ahmedin mülk-i 

müĢterȃsıdır bizim alaka ve müdahalemiz kalmadı hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 20 

Zilka„de sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Faziletlü Güllüzade es-Seyid Mustafa Efendi müfti-i sabık, el-Hac Ġbrahim bin el-

Hac Hamid, es-Seyid Osman Rumevlekli, Mustafa bin Musa, EĢkioğlu Ebubekir, 

Hacı ġaban oğlu Mehmed, Hacı Yusuf ibn-i Mehmed Nurvaneden.    

 

 POZ 144 

Sayfa 16 

Hüküm no 36 

Hüküm no: 36 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Haksız mal paylaĢımı 

Belge özeti: Kayser mahallesinden olan AiĢe binti Abdülmelik‟in mirasından Hüseyin 

ibni Mehmed‟in ziyadece zabt etmesini dava edilmesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Kayser mahallesinde sȃkin iken yiğirmi beĢ sene 

mukaddem vefat iden AiĢe binti Abdülmelik hasren sulbi-kebir oğlu Hüseyin ibni 

Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde zikr-i ȃti menzile 

vaz„ȗ‟l-yed olan rafi„ȗ‟l-haze‟l-kitȃb Ömer ibn-iel-Hac Osman ibn-i el-Hac Mehmed 

nam kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede 

vȃkȋ„ bir tarafdan Rabia oğlu veresesi ve bir tarafdan Hacı Arslan ve bir tarafdan 

Hacı Mehmed mülkleri ve bir tarafdan dehliz ile mahdud menzil validem mezburenin 

ile‟l-vefȃt mülki olub ba„d-ȗ fatihȃ müstakilȃn irsen isabet itmiĢ iken diyar-ı ahirde 

iken iĢbu mezbur fuzuli zabt itmekle sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur 

Ömer cevabında menzil-i mahdud-ı mezkȗrı ceddim mezbur Hacı mehmed otuz sene 

mukaddem Hacı Hızır-oğlu Mehmed Ağadan iĢtirȃ idüb fevtinden sonra babam 

merkum Osmana irsen isabet idüb babam mezbur el-Hac Osman dahi fevt oldukda 
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benimle kız karındaĢım AiĢe Fatma nam sağireye intikal idüb hatta tarih-i kitabdan 

altı sene mukaddem iĢbu mezbur Hüseyin menzil-i mahdud-ı mezkûr validemin 

mülkidir deyü babamdan da„vȃ sadrında olduğından babam mezburın yedinden bir 

buçuk guruĢın alub menzil-i mahdud-ı mezkȗre müte„ȃllika amme-i da„ȃviden iiĢbu 

mezbur Hüseyin babam merkumda zimmetini ibrȃ‟i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve 

iskat eyledi deyü def„le mukabele idilecek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbur 

Ömerden def„i mezkȗrına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i 

müssliminden Hacı Ramazan ibni Mehmed ve Mehmed ibni Hacı Mehmed nam 

kimesnler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-hakika 

tarih-i kitabdan altı sene mukaddem iĢbu mezbur Hüseyin menzil-i mahdud-ı mezkûr 

validem AiĢenin mülkidir deyü iĢbu mezbur Ömerin babası mezbur Hacı Osmandan 

da„vȃ eyledikde vesatat-ı müslimin ile mezbur Hüseyin mezbur Hacı Osmanyedinden 

iĢbu mezbur Hüseyin iĢbu mezbur Ömerin babası merkum Hacı Osmandan 

zimmetini bizim huzurumuzda ibrȃ ve iskat eyledi biz bu hususa bu vech üzre 

Ģahidleriz Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de‟r-

ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul el-makbul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucibince müdde‟i 

mezbur Hüseyin büyüce ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı 

fi‟l-yevmü‟s-sadis iĢrin min Zilka„de sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Seyyid Mehmed Emin Ağa vüzerȃ-yı sabık, Behisnizade Seyyid Mustafa Çelebi, Ali 

..?.. Emin Ağa, Kasca Mehmed Ağa, Keçeci Seyyid ġeyh Mehmed. 

 

Hüküm no 37 

Hüküm no: 37 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Rumevlek karyesinden olan ġah Melik Kara Ömer bin Ebulderda‟nın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve oğulları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

 Husûs-ı âti‟l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri iltimas olunmağın savb-ı 

Ģer„iden Mevlana es-Seyid Mustafa Efendi ma„dunen ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi 

yedine Ayntaba tabi„ Rumevlek nam karyede sȃkin iken düyȗnı terekesinden ezid 

olduğı halde fevt olan ġah Melik Kara Ömer bin Ebulderdanın menziline varub zeyl-

i rakimde muharrer olan müslimin mahzarlarında akd-i meclis-i Ģer„i „ȃli olundukda 

müteveffȃ-yı mezburın verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Emine binti Mehmed 

ile sulbi-kebir oğulları Seyyid Osman ve es-Seyid Ebulderdaya ve sulbi sağir oğlu 

Abdurrahmana münhasırolduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan sonra rafi„ haze‟l-

kitȃb Yusuf Ağa ibni Davud Ağa meclis-i ma„kud-ı mezkûrda mezburan es-Seyid 

Osman ve Seyyid Ebulderda ile sağir merkumın validesi ve müteveffȃ-yı merkumın 

düyȗn-ı müsbetesini ibkaya kıbel-i Ģer„iden vasi nasb ve ta„yin olunan mezbure 

Emine mahzarlarında üzerlerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb bin yüz altmıĢ dört 
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senesi Zilka„de nısfından bir sene va„de ile kendi malımdan Ģürȗt-ı seb„a mu„teber 

ta„dȃdı ile yüz guruĢı yüz batman kahveye müteveffȃ-yı mezbur Kara Ömer hayatın 

salim-i Ģer„i itmiĢ idim müslim-i fȋh-i mezkȗrı ..?.. fevt olub terekesine iĢbu 

mezburlar bi‟l-verese vaz„ȗ‟l-yed olmalarıyla tereke-i vafiyesinden taleb iderim sȗ‟ȃl 

olunub edȃya tenbih olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburdan Seyyid  

Osman  

Sayfa 17 

Hüküm no 37’nin devamı 

Ve es-Seyid Ebulderda ve Emine cevablarında fi‟l-hakika tereke müteveffȃ-yı 

mezbure bi‟l-verese vaz„ȗ‟l-yed olduklarını ikrȃr m„dasını inkȃr eylediklerinde 

müdde‟i mezbur Yusuf Ağadan müdde„ȃsına mutabık beyyine taleb olundukda 

udȗ‟l-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden es-Seyid Mehmed Çelebi ibni el-Hac Hüseyin ve 

Monla Mehmed ibni Ebubekir nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hȃzıran 

olub eserü‟l-istiĢhȃ ve fi‟l-hakika bin yüz altmıĢ dört senesi Zilka„de nısfından bir 

sene va„de ile iĢbu müdde‟i mezbur Yusuf Ağa kendi malından Ģürȗt-ı seb„a 

mu„tebere-i ta„dȃd ile yüz guruĢı yüz batman kahve müteveffȃ-yı mezbur ġah Melikli 

Kara Ömer ibni Ebulderdaya bizim huzurumızda salim-i Ģer„i eyledi biz bu hususa 

bu vech üzre Ģaahidleriz Ģehȃddet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye 

eyledikde ba„de ri„ȃyet Ģerȃ‟itü‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın ba„de‟l-

muhalifȗ‟l-Ģer„i mucebince müslim-i fȋh-i mezkûr yüz batman kahveyi müteveffȃ-yı 

mezburın tereke-i vȃfiyesinden müdde‟i mezbur Yusuf Ağaya edȃ ve teslime 

mezburdan es-Seyid Osman ve Seyyid Ebulderda ve ..?.. ba„de‟t-tenbih mezburdan 

meclis-i ma„kud ve mezkûrda mezbur Yusuf Ağa müvȃcehesinde her biri takrir-i 

kelȃm idüb mevrusımız merkumın düyȗn terekesinden ȃriz olduğı halde fevt olmağla 

bilcümle terekesi ma„rifet-i Ģer„a ve ashab-ı uzmȃ talebleriyle tahrir ve takdim ve 

uzmȃ defteri olundukda beher guruĢa altmıĢ dokuz akçe isabet itmekle tereke-i 

müteveffȃ-yı mezburdan olub ġah Melik nam karyede bir tarafdan Seyyid Bekir 

Çelebi bağı ve iki tarafdan arz-ı hȃli ve bir tarafdan  ÇavuĢan oğlu tarlası ile mahdud 

bin altı yüz aded tiğek bağın arsası mukaddema mezbur Yusuf Ağanın  taht-ı 

tasarrufında olub üç sene mukaddem münasafaten müĢterek olmak üzre mevrusımız 

bağı gars idüb ol-vechle nısfı iĢbu müdde‟i mezburın ve nesf-ı ahiri mevrusımızın 

mülki olmağla nısfı hisse-i mezkûr bi‟l-izn-i Ģer„i bey„a arz ve beyne‟n-naas ve 

beyne‟l-guremȃi müzȃyede olunub rağbȃt-ı te‟sis inkıta„ından sonra iĢbu mezbur 

Yusuf Ağa üzerinde nısf-ı hisse-i mezkûr otuz guruĢda kararzade olub ziyade ile 

taleb-i ahiri olmayub ve‟l-yevm yenice ve üç senelik olduğına binȃen semeni misli 

meblȃğ-ı mezkûr olduğını zeyl-i rakimde muharrer‟ȗ‟l-esȃmı müslimin ihbar 

itmeleriyle nısf hisse-i mezzkȗrı bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile iĢbu mezbur Yusuf Ağaya 

otuz guruĢa bey„ ve teslim ve temlik idilüb ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temlik 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur otuz guruĢı ber-muceb defter-i 

kassam-uzmȃ isabet iden elli yedi buçuk guruĢın otuz guruĢına takas eyledik ol-dahi 

mukaseme ve kabul eyledi fimȃ-ba„d bağı mahdud-ı mezkȗrın tamamı iĢbu merkum 

Yusuf Ağanın müstakilȃn mülkidir bbizim kat„a alaka ve müdahalemiz kalmadı 
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hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i husus-ı 

mezbur Mevlana-yı merkum mahallinde ketb ve tahrir ve ba„de ma„ȃn bȃ‟is ve irsȃl 

olunan Ġsmail ibni Abdullah ve Hacı Mehmed ibni Ali ile meclis-i Ģer„a gelüb her 

biri „ale‟v-vuku„a inhȃ ve takrir itmeleriyle mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-

yevmi‟s-salis iĢrin min Zilka„detü‟Ģ-Ģerife sene sitte ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Zeynel bin Abdullah, Samioğlu Hacı Musa, Katib Hacı Ahmed Rum evlekli, Seyyid 

Hacı Ahmed Halvacı, Seyyid Bekir Çelebi ġah Melikli. 

Hüküm no 38 

Hüküm no: 38 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras  

Belge özeti: ġehreküstü mahallesinden olan Kara Ahur el-Hac Mehmed‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi oğlu ve kızları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı ġehreküstü mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt 

olan Kara Ahur el-Hac Mehmedin verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Halime binti 

Mehmed ile sulbi kebir oğlu Mehmed Aliye ve kebire kızı Gazele münhasıra olduğı 

Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra mezbur Mehmed Ali meclis-i Ģer„a hatır-

lazımȗ‟t-tevkȋrde rafi„a haze‟l-kitȃb kız karındaĢı mezbure Gazele mahzarında 

üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan Suhat-

oğlu Hacı Ali ve bir tarafdan Süleyman ve bir tarafdan Abdullah ve bir tarafdan 

tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir fevkani ve iki tahtani ve bir hazine ve havluyı 

mu„ayyinesi müĢtemil menzil babamızdan müstakil mülk-i mevrusımız iken mezbure 

Gazel cümlesini fuzuli zabt ..?.. sȗ‟ȃl 

POZ 143 

Sayfa 18 

Hüküm no 38’in devamı 

Olunub hissemden kasr-ı yedine tenbih olunmak matlubumdır didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl 

mezbure Gazele cevabında tarih-i kitabdan bir buçuk sene mukaddem mezbur 

Mehmed Ali menzil-i mezkûrda olan hissesini kendi hüsn-i rızasıyla bȃki yüz otuz 

guruĢa bȃt-ı bey„ idüb ve kabz-ı semen eyledi deyü def„le mukabele edildikde 

mezbur Mehmed Ali cevabında bȃt-ı bey„ini ikrȃr lȃkin kabz-ı semen eylediğini 

inkȃr idüb mezbure Gazelden def„ olub mezkȗrına beyyine taleb olundukda udȗl-i 

müsliminden Mustafa Ağa ibni Alive Ġkiz Ali bin Osman nam kimesneler li-ecli‟Ģ-

Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhȃ ve fi‟l-hakika tarih-i kitabdan bir 

buçuk sene mukaddem iĢbu mezbur Mehmed Ali menzil-i mahdud-ı mezkûrda olan 

hissesini kız karındaĢı mezbure Gazeleye bizim huzurımızda yüz otuz guruĢa hüsn-i 

rızasıyla batnen bey„ ve kabz-ı semen eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģȃhidleriz ve 
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Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de ri„ȃyet 

Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul ve Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince mezbur Mehmed Ali 

büyüce ma„ȃrızadan men„ birrle mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi el-yevmü‟s-sani 

iĢrin min Zilka„de sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Koca Mehmed Ağa. 

Hüküm no 39 

Hüküm no: 39 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras  

Belge özeti: Kastel mahallesinden olan Hacı Hayreddin-oğlu Monla Osman ibni el-

Hac Mahmud‟un vefatından sonra mal varlığının kızları ve oğulları arasında 

paylaĢılması hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Kastel mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt 

olan Hacı Hayreddin-oğlu Monla Osman ibni el-Hac Mahmudın verȃseti sulbiye 

kebire kızı Emine ile li-ebeveyn kız karındaĢı Mehmede münhasıra olduğı Ģer„a zȃhir 

ve müstehak olduktan sonra terekesi ma„rifet-i Ģer„le ve verese-i ma„rifetiyle tahrir 

ve beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 27 min 

Zilka„detü‟Ģ-Ģerife sene 1166. 

Mushaf-ı Ģerif hediyesi guruĢ 15. 

Nısf-ı hisse-i menzil der-i mahalle-i mezbure guruĢ 125. 

TeĢt 1, guruĢ 3. 

Tencere 2, guruĢ 3. 

Acem ibriği 1, guruĢ 1. 

Sini 1, guruĢ 2. 

Leğence 2, guruĢ 3. 

Sağir tas 3, guruĢ 1. 

Tabe rub„ 1. 

..?..1, guruĢ 1. 

Sahan 7, guruĢ 23. 

Lengeri 2, guruĢ 1. 

Sağir satıl 1, guruĢ 1. 
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Güğüm 1, guruĢ 1, rub„ 1. 

Köhne ibrik 2, guruĢ 1. 

ġamdan 1, rebi„ 1. 

Fa„fur fincan 17, guruĢ 4. 

Ġznik fincanı ve fincan guruĢ 3. 

KaĢık rub„ 1. 

DöĢek 2, guruĢ 4. 

Yorgan 2, guruĢ 4. 

Yasdık 2, guruĢ 1. 

..?..2, guruĢ 3. 

Köhne halı 2, guruĢ 5. 

Kilim 1, guruĢ 3. 

Def„a köhne halı 2, guruĢ 4. 

Köhne kürk 1, guruĢ 3. 

Ve yeni kürk 1, guruĢ 12. 

ÇığĢor 1, guurĢ 2. 

Zeytuni benĢ çuka guruĢ 3. 

Keçe seccade guruĢ 2 

Mai kaftan 1, guruĢ 2. 

Gömlek 2, guruĢ 12. 

Don 2, guruĢ 1. 

Entari 1, guruĢ 1. 

Kavuk 1, sarık 2, guruĢ 3. 

Cam tas 2, rub„ 1. 

Panjurdan güllebdan guruĢ 2. 

Akreb saat guruĢ 5. 

Hırdavat menzili guruĢ 3. 
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Cem„a 237. 

Mühimmü‟l-ihracȃt : 

Teçhiz-i tekfin ma„ kabr ve taĢ guruĢ 5. 

Ġskat-ı salat kefaret-i yemin guruĢ 7. 

Din-i müsbet es-Seyid el-Hac Mehmed Efendi guruĢ 20. 

Din-i müsbet Yahudi Tavut veled-i Ġbrahim guruĢ 552. 

Resm-i kıymet-i „ȃdi guruĢ 6. 

Kȃtibe guruĢ 2. 

Çukadariye guruĢ 2. 

Masarıf-ı lȃzıme guruĢ 1. 

Din-i müteferrika müsbet guruĢ 14. 

Muhzıran guruĢ 2. 

Cem„a guruĢ 113. 

Li‟t-taksim-i beyne‟l-verese 

Sahihȗ‟l-bȃki guruĢ 124. 

Hasan binti el-mezbure kebire Emine guruĢ 62. 

Hisse-i ..?..el-mezbur Mehmed guruĢ 62. 

 

 

Sayfa 19 

Hüküm no 40 

Hüküm no: 40 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras  

Belge özeti: Kızılcamescid mahallesinden olan Kör Musa ibni ġaban‟nın vefatından 

sonra mal varlığının eĢi kızları ve oğulları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

 Medine- i Ayntabda Kızılcamescid mahallesinde sȃkin iken bundan akdem 

fevt olan Kör Musa ibni ġabanın verȃseti zevce-i mezkȗhȃ-i metrȗkesi Emine binti 

el-Hac Mustafa ile sulbiye kebire kızları Fatma ve Mine ve Ümmühaniye ve sağire 

kızı AiĢeye ve li-ebeveyn kız karındaĢı Mehmede münhasıra olduğı Ģer„ȃn zȃhir ve 
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müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburın terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve 

takdim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟s-sadin min Zilhiccetü‟Ģ-

Ģerife sene sitte ve sittin ve miete ve elf. 

EĢik meydanında Yenice bağı aded 300, guruĢ 10. 

Merkeb 1, guruĢ 12. 

..?.. guruĢ 70. 

Don kazganı 1, guruĢ 4. 

Sahan 4, leğen 1 guruĢ 12. 

Leğence guruĢ 12. 

Tabe 1, guruĢ 2. 

Yorgan 1, döĢek 1, yasdık 1, guruĢ 22. 

Sanduka 2, guruĢ 1. 

Köylü ibriği 1, guruĢ 1. 

Müsta„mel kilim 5, guruĢ 4. 

Çuval 3, guruĢ 1. 

Bulgur ..?..2, guruĢ 3. 

Siyah üzüm guruĢ 2. 

Arka esvȃbı guruĢ 1. 

Cem„a guruĢ 116. 

Mine‟l-ihracȃt: 

Teçhiz-i tekfin ve kabr guruĢ 57. 

Ġskat-ı salat kefaret-i yemin guruĢ 5, 

Mihr-i müeccel ..?..mezbur Emine ba„de‟t-tahlif guruĢ 100. 

Katibe guruĢ 17. 

Çukadara guruĢ 12. 

Muhzırana guruĢ 7. 

Cem„a guruĢ 114. 

Hisse-i zevce-i mezbur Emine muhassa 30. 
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Hisse-i binti el-mezbur Mine muhassa 40. 

Hisse-i binti el-mezbur Fatma muhassa 40. 

Hisse-i binti el-mezbur Ümmühanı muhassa 40. 

Hisse-i binti el-mezbur AiĢe muhassa 40. 

Hisse-i ahi el-mezbur Mehmed muhassa 50. 

Hüküm no 41 

Hüküm no: 41 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Kızılcamescid mahallesinden olan Kör Musa ibni ġaban‟nın vefatından 

sonra mal varlığının eĢi kızları ve oğulları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

 Husus-ı ȃti‟l-beyȃnın mahallinde ketb ve tahrir iltimas olunmağın savb-ı 

Ģer„iden Mevlana es-Seyid Hakkı Efendi ma„dunen ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi 

Medine-i Ayntabda Kızılcamescid mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan 

Kör Musa bin ġabanın hayatında sakin olduğı menzile varub zeyl-i rakimde 

muharrerȗ‟l-esȃmı müslimin mahzarlarına akd-i meclis-i Ģer„i „ȃli olundukda 

müteveffȃ-yı mezburın verȃseti zevcesi Emine binti el-Hac Mustafa ile sulbiye 

kebire kızları Mine ve Fatma ve Ümmühaniye ve sağire kızı AiĢeye ve li-ebeveyn kız 

karındaĢı Mehmede münhasır olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra 

mezburan Mine ve Fatma ve Ümmühanı meclis-i ma„kud-ı mezkûrda zikr-i ȃti 

menzile vaz„ȗ‟l-yed olan rafi„a haze‟l-kitȃb mezbur Emine müvȃcehesinde muharrer 

bi‟l-verese üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb iĢbu akd-i meclis-i Ģer„i „ȃli olunan 

iĢbu kıbleten Hızıroğlu Ahmed kethüda ve Ģimalen Ebubekir Ağa menzili ve garben 

ve Ģarken tarȋk-ı has ile mahdud bir fevkani beyt ve bir matbah ve bir ahır ve havluyı 

muayyen müĢtemil menzil babamız müteveffȃ-yı mezburın ile‟l-vefȃt mülkü olub 

ba„de vefat marü‟z-zikr veresesine irsen isabet ve intikal ider iken validemiz mezbur 

Emine menzzil-i mahdud-ı mezkȗrın cümlesini zabt ider sȗ‟ȃl olunub hisse-i 

Ģer„iyyesinden kasr-ı yedine tenbih olunmak matlubumızdır didiklerinde gıbbe‟s-

sȗ‟ȃl mezbur Emine cevabında menzil-i mahdud-ı mezkûrın tamamı zevcim mezbur 

Kör Musanın mülkü olub lakin tarih-i kitabdan yedi buçuk sene mukaddem hȃl-i 

hayatında menzil mahdud-ı mezkûrı bȃki altmıĢ guruĢa bȃki bey„ ve tesim ve temlik 

eyledi ben dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temlik eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbur altmıĢ guruĢı benim zimmetinde olan yüz otuz guruĢ hakkımın 

altmıĢ guruĢına takas eyledikde ben dahi mukasame ve kabul eyledim ve canib-i 

Ģer„iden iĢbu hüccet-i Ģer„iyye benim yedime def„ ve i„tȃ olunmuĢ idi deyü def„ ve 

takrir-i meĢruhına mutabık bir kıt„a hüccet-i Ģer„iyye ibrȃz idilüb gıbbe‟l-istintak 

ve‟l-inkȃr mezbur Emineden def„i mezkȗrına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-

i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Yenhioğlu Osman bin Abdülkadir ve Ahmed bin Mustafa 

nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i ma„kud-ı mezkȗre hazıran olub eserü‟l-
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istiĢha ve fi‟l-hakika tarih-i kitabdan yedi buçuk sene mukaddem müteveffȃ-yı 

mezbur Kör Musa bin ġaban nam kimesne hȃl-i hayatında menzil-i mahdud mezkûrı 

zevcesi iĢbu mezbure Emineye batnen altmıĢ guruĢa bey„ ve teslim ve temlik eyledi 

ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temlik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbur 

POZ 142 

Sayfa 20 

Hüküm no 41’in devamı 

AltmıĢ guruĢu zimmetinde olan yüz otuz guruĢun altmıĢ guruĢuna mezbur Kör Musa 

takas eyledikde mezbure Emine dahi mukaseme ve kabul eyledi ol-vechle iiĢbu 

menzil mahdud-ı mezkûr mezbure Eminenin mülk-i müĢterȃsıdır biz bu hususa bu 

vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyi her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye 

eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince 

mezburan Fatma ve Mine ve Ümmühanı büyüce ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ husus-ı 

mezburı Mevlana-yı merkum mahallinde ketb ve tahrir ve ba„de ma„ȃn bȃ‟is ve irsȃl 

olunan Ġsmail bin Abdullah ve Ali bin Abdülkadir ile meclis-i Ģer„a gelüb her biri „ȃli 

vuku„a inhȃ ve takrir-i kelȃm itmeleriyle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-

yevmi‟s-sadis min Zilhiccetü‟Ģ-Ģerife sene sitte ve sittin ve miete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

..?..oğlu Ahmed, es-Seyid Mustafa bin Halil Cebeli, Mustafa BeĢe bin Osman cebeli, 

es-Seyid Süleyman bin Mehmed cebeli, Mahzar-ı Cindioğlu Ahmed. 

Hüküm no 42 

Hüküm no: 42 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Körkün karyesinden olan Sarı Ali ibni Cafer‟in vefatından sonra 

mirasının eĢi ve çocuklarına intikal etmesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntaba tabi„ Körkün nam karye ahalisinden iken bundan akdem 

fevt olan Sarı Ali ibni Cafer nam müteveffȃnın verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi 

AiĢe binti Mehmed ile sulbi sağire oğlu Cafer ve sağire kızları Zeyneb ve 

Ümmügülsüm münhasıra olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-

yı mezburın terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve beyne‟l-verese taksim ve tevzi„-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi el-yevmü‟s-salis iĢrin min 

Zilhiccetü‟Ģ-Ģerife sene sitte ve sittin ve miete ve elf. 

Menzil-i der-i karye-i mezbure guruĢ 10. 

..?..arz nam mevzi„de bağ aded 500, guruĢ 50. 
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Yasdıok nam mahalde tarla guruĢ 35. 

Altay guruĢ 35. 

Öküz çift 2, guruĢ 45. 

Merkeb 20, guruĢ 20. 

Buğday keyl 22, guruĢ 44. 

..?..2, guruĢ 3. 

Tüfek guruĢ 4. 

Ġbrik guruĢ 1. 

Bağ mahsulü guruĢ 15. 

TeĢt guruĢ 3. 

Tencere 2, ma„a sahan 2, guruĢ 3. 

Tabe guruĢ 3. 

Yorgan 3. GuruĢ 42. 

Yasdık 2, döĢek 2, guruĢ 4. 

Darı keyl 15, guruĢ 22. 

ġaayr keyl 3, guruĢ 4. 

..?.. guruĢ 5. 

Saban ve ..?..guruĢ 6. 

Ġki post guruĢ 4. 

Keçe 3, guruĢ 6. 

Saban guruĢ 5. 

Arka esvabı guruĢ 5. 

Hırdavat menzili guruĢ 4. 

Zahire beyt guruĢ 16. 

Cem„a guruĢ 350. 

Mine‟l-ihracat: 

Teçhiz-i tekfin guruĢ 3 rub„ 1. 
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Resm-i kıymet ..?..guruĢ 8, rub„ 3. 

Katib guruĢ 3. 

Çukadariye guruĢ 3. 

Muhzırana guruĢ 2. 

Yasdıok nam mahalde bir kıt„a tarla inkıta„-ı „ȃri ile oğlu Cafer müstakilan olduğına 

kayd guruĢ 35. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 295. 

Hisse-i zevci‟l-mezbure AiĢe guruĢ 3, pare 35. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Cafer guruĢ 129. 

Hisse-i binti el-mezbur Zeyneb guruĢ 642. 

Sayfa 21 

Hüküm no 43 

Hüküm no: 43 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras  

Belge özeti: Ayntab kalesinde sakin Aclan binti el-Hac Mehmed‟in vefatından sonra 

mal varlığının eĢi Abdullah ve kızları ve oğulları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

 Medine-i Ayntab kal„asında sakin iken bundan akdem fevt olan Aclan binti 

el-Hac Mehmedin veraseti zevci Abdullah ile sadriye sağire kızları Rahime ve 

Emineye münhasıra olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃn-ı 

merkumenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki 

ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟s-sabi„ min Ģehr-i Zilhiccetü‟Ģ-Ģerife sene sitte 

ve sittin ve mie. 

Mihr-i müeccel der-i zimmet zevcü‟l-mezbure Elif guruĢ 30. 

Al ..?.. guruĢ 3. 

Mai kaftan guruĢ 2. 

Mebrum gömlek münakkaĢ guruĢ 22. 

Mebrum don münakkaĢ 5, guruĢ 5. 

Minder guruĢ 5. 

Kalpak guruĢ 22. 

Yemeni 13, guruĢ 5. 



59 
 

 
 

Altun baĢ guruĢ 3. 

Bohça guruĢ 2. 

Gömlek guruĢ 2. 

Sade pare 30. 

Mebrum gömlek 2, guruĢ 2. 

Çuka cebe guruĢ 5. 

MinĢefe 5, guruĢ 24. 

Makrame 5, guruĢ 2. 

Yasdık 4, guruĢ 3. 

Kırmızı bez guruĢ 7. 

Kem-iyar kuĢak guruĢ 2. 

Toka guruĢ 12. 

Yorgan 2, döĢek 2 guruĢ 6. 

Yasdık 2, guruĢ 1. 

Sahan 4, guruĢ 14. 

Tas 3, guruĢ 2. 

Kilim 2, guruĢ 3. 

Minder, don guruĢ 1, rub„ 1. 

Peçe yaĢmak guruĢ 6. 

Hamam esbabı guruĢ 14. 

Babilgede ceviz eĢcarı guruĢ 25. 

Cem„a guruĢ 133. 

Minhȃhȗ‟l-ihracat : 

Ġskat-ı salat guruĢ 10. 

Kefaret guruĢ 5. 

Müennes halva guruĢ 5. 

Resm-i kıymet guruĢ 2 rub„ 3. 
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Katibe guruĢ 1. 

Çukadara guruĢ 1. 

Muhzıra pare 10. 

Cem„a guruĢ 25 

Sahhȗ‟l-baki beyne‟l-verese guruĢ 108. 

Hisse-i zevcü‟l-mezbur guruĢ 27. 

Hisse-i binti el-mezbure Rahime guruĢ 402. 

Hisse-i binti el-mezbure Emine guruĢ 402. 

Hüküm no 44 

Hüküm no: 44 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Akyol mahallesi sakinlerinden olan …?.. bin Hüseyin‟in vefatından sonra 

mirasının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Akyol mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan ..?..ibni 

Hüseyinin verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Meryem binti Abdülkerim ile sulbi 

kebir oğulları Mehmed ve Hasan münhazır olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan 

sonra müteveffȃ-yı mezburın terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve taksim ve beyne‟l-

verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟s-sadis min 

Zilhicce sene 1166. 

Menzil-i der-i mahalle-i mezbure ve etsalında cerrah vekȃleti guruĢ 40. 

Suluderede bağ aded 400, guruĢ 30. 

Ġbrahimli karyesinde yenice bağ aded 300, guruĢ 20. 

Sahan 5, guruĢ 2. 

Don, tas guruĢ 2. 

Sağir tas 2, rebi„ 1. 

Tencere 1, guruĢ 2. 

TeĢt 1, guruĢ 6. 

Ve don kazganı 1, tabe 1, ve ..?.. ve tencere 1 guruĢ 1. 

Yorgan 1, guruĢ 1. 

DöĢek 1, guruĢ 1. 
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Yasdık 1, guruĢ 2. 

Zenbilli kilim 1, guruĢ 2. 

Tarhana guruĢ 1,bulgur guruĢ 4 ve simit leğeni 1, ve oğlak 1, guruĢ 34. 

Arka esvabı guruĢ 1. 

Cedde dergahı ve tarak guruĢ 3. 

Cem„a guruĢ 120. 

Mine‟l-ihracat : 

Teçhiz-i tekfin guruĢ 6. 

Ġskat-ı salat ve kefaret-i yemin guruĢ 42. 

Resm-i kıymet „ȃdi guruĢ 3. 

Katibe guruĢ 1. 

Çukadariye guruĢ 2. 

Cem„a guruĢ 16. 

Sıhhȗ‟l-baki beyne‟l-verese guruĢ 104. 

Hisse-i zevce-i mezbure Meryem guruĢ 13. 

Hisse-i el-mezbur Mehmed guruĢ 452. 

Hisse-i ibni el-mezbur Hasan guruĢ 452. 

POZ 141 

Sayfa 22 

Hüküm no 45 

Hüküm no: 45 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Bostancı mahallesi sakinlerinden olan Terarenci Mustafa bin el-Hac 

Ahmed‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Bostancı mahallesinden olub Ġlbeğli karyesinde fevt olan 

Terarenci Mustafa bin el-Hac Ahmedin veraseti zevce-i menkȗha-i metrukeleri 

Rukiye binti Mehmed ve Asiye binti Abdullah ve Emine binti Mehmed ile sulbi sağir 

oğlu Ahmed kızı Melek münhasır olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan sonra 
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müteveffȃ-yı mezburın terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese 

tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi 21 Zilhicce 1166. 

Menzil-i der-i mahalle-i mezbur nısf hisse guruĢ 50. 

Der-i karye-i Ġlbeğli Köse oğlu Ġsa guruĢ 38. 

Der-i karye-i Karaca buğday keyl 1 guruĢ 2. 

Der-i ..?.. Halil guruĢ 8. 

Der-i ..?..Ahmed kethüda guruĢ 62. 

Ahmed kethüda yanında keçe ittihak guruĢ 8. 

..?.. Osman guruĢ 9. 

Ayabeğlü Emir guruĢ 10. 

..?.. mahalli 10. 

..?.. Acem Ali guruĢ 5. 

..?.. Sarı Hüseyin guruĢ 5. 

..?.. Mustafa guruĢ 20. 

..?.. Ayntablı-oğlu guruĢ 3. 

..?.. Süleyman guruĢ 1. 

..?.. Cevla Ali guruĢ 3. 

..?.. Monla Ali guruĢ 6. 

Arpa keyl 3, guruĢ 3. 

Bulgur keyl 3, guruĢ 72. 

Sağir kebir tencere 2, guruĢ 3. 

Ġbrik 1, guruĢ 1. 

Sahan 1, guruĢ 2. 

Yorgan 1, guruĢ 12. 

DöĢek 1, guruĢ 1. 

Yasdık guruĢ 2. 

Köhne zenbil guruĢ 2. 
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Döğme guruĢ 2. 

Bakır sahan kalıbı guruĢ 2. 

Sarık 2, guruĢ 2. 

..?..1, guruĢ 82. 

Sarmalı kaftan guruĢ 2. 

Beyaz ..?.. 1, guruĢ 2. 

Köhne tabe 1, guruĢ 2. 

..?..1, guruĢ 1. 

Ġbrik 1, guruĢ 1. 

Leğence guruĢ 12. 

Lengeri 2, guruĢ 1. 

Sahan 1, guruĢ 12. 

Karavan menzil guruĢ 1. 

Cem„a 260 guruĢ. 

Mine‟l-ihracat: 

Teçhiz-i tekfin guruĢ 4. 

Resm-i kıymet guruĢ 6. 

Din-i mihr-i müsbet ileyh guruĢ 10, ba„de‟l-..?... 

Din-i müsbet zevcesi Emine guruĢ 10, ba„de‟l-..?... 

Din-i mühr-i müsbet zevcesi guruĢ 5. 

Katibe guruĢ 12. 

Çukadariye guruĢ 2. 

Muhzırana guruĢ 2. 

Cem„a 40. 

Sıhhȗ‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 220. 

Hisse-i zevce-i el-mezbure guruĢ 9, muhassa 20. 

Hisse-i zevce-i el-mezbure Rahime guruĢ 9, muhassa 20. 
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Hisse-i zevce-i el-mezbure Emine guruĢ 9, muhassa 20. 

Hisse-i ibni el-mezbur Cafer guruĢ 128 muhassa 40. 

Hisse-i binti el-mezbur kebire mülk guruĢ 64, muhassa 20. 

Sayfa 23 

Hüküm no 46 

Hüküm no: 46 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Mirasın gerçek 

sahiplerine intikal etmesi hususunda 

Belge özeti: Adı geçen kardeĢlerin babalarından kalan mirası amcalarının alıp satıĢını 

gerçekleĢtirdiğini ve davada bulunduklarını bildirerek miras haklarını talep etmeleri 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Suboğaz nam karye ahalisinden rafi„i hȃze‟l-kitȃb Hasan ve 

Mehmed ibni Ahres Mehmed nam karındaĢlar meclis-i Ģer„i Ģerif-i lazımȗ‟l-teĢrifde 

zikr-i ti bağa vaz„ȗ‟l-yed olan Baki BeĢe oğlu Hasan ibni el-Hac Hüseyin 

mahzarında her biri üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb karye-i mezburede vȃkȋ„ 

Çayır yeri dinmekle ma„ruf bir tarafdan Köse Piroğlu ve bir tarafdan Ebubekir 

kethüda ve bir tarafdan nehr-i cȃri ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bin beĢ 

yüz tiğek bağın beĢ yüz tiyeği mefruĢ ve bin tiyeğin yeri hali ile babam Ahres 

Mehmed ammim Ramazan nısfiyet üzre mutasarrıf olub babamız fevt oldukda nısf 

hisseleri bize intikal itmiĢiken biz sağir olduğımıza binȃen ammim Ramazan 

cümlesini müstakilan benimdir deyü fuzuli Averin nam zımmiye kırk guruĢa bey„  

itmiĢ mersum dahi zikr olunan hali tarlaya bin tiğek dahi bağı gars ve bin beĢ yüz 

oldukda Üzümcüoğlu Hacı Ahmede bey„ olduğı iĢbu mezbur Hüseyinin babası Hacı 

Hüseyine bey„ olduğı fevt oldukda mezbur Hasana intikal eylemiĢ amiz bey„i fuzuli 

olmağla babamız gars eylediği beĢ yüz tiğek nısfı ve nısf-ı mezkûrdan sekiz sene 

tımarından fazla hasıl olan elli guruĢ gallesin ve tiğek tiğek gars olunan tarladan beĢ 

yüz tiyeğini müstehak el-kal„ olduğı halde takdim ve yedimizde olan fetevȃ-yı Ģerife 

mucebince hükm olmak matlubumızdır detü bir kıt„a fetevȃ-yı Ģerife ibrȃz idüb 

mazmun-ı münifinde zide-yetimin ammisi Ömer ve beynlerinde müĢterek olan bir 

kıt„a tarlayı bilȃ-vesȃyet ve bilȃ- mesnu„ı Ģer„i Bekire bey„ idüb Bekir dahi tarlaya 

bağ gars idüb ba„de BeĢere bey„ idüb BeĢer dahi Halide bey„ idüb ba„de zide-baliğ 

olub Halidden hissesini da„vȃ eyledikde tarlanın kıymeti takdim olunub ve bağın 

kıymeti müstehakȗ‟l-kal„ olduğı halde takdim olunub tarlanın kıymeti bağın 

kıymetinden ziyade olsa zide-müstehakȗ‟l-kal„ olduğı halde bağın kıymetini Halide 

def„ idüb bağı zabt itmeğe kadir olur mu cevab bȃ-savabında olur deyü buyurulub 

fazȃ-kȃnet kıymetü‟l-arz mie ve kıymetü‟l-Ģecerü‟l-maklu„ iĢret ve ücretü‟l-kal„ 

dirhem bakȋ tis„a derȃhim feyzimde el-malikȗ‟l-tis„a hezȃe zȃ-kȃnet kıymetü‟l-tis„a 

ekserimiz kıymetü‟l-benȃe ve‟l-feris der-i Rağardan nakl-i irad olunmağın gıbbe‟s-

sȗ‟ȃl mezbur Hasan cevabında fi‟l-hakika sekiz sene mukaddem babam mezbur Hacı 
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Hüseyinden baki irs-i Ģer„i intikal eyledi bi‟l-verȃse vaz„iyed iderim deyü ber-vech-i 

muharrer mezburanın babaları mülkü olduğı inkȃr idilecek olan babaları mülkü 

olduğuna beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrar ricȃl-i müslimindenEbubekir ibni 

Musa ve Mehmed bin Ali nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade meclis-i Ģer„a hazıran olub 

eserü‟l-istiĢha ve fi‟l-hakika karye-i mezburede Çayıryeri dinmekle ma„ruf mahdud 

mezkûr bağın beĢ yüz tiyeği mefruĢ ve bin tiyeği tarla iken iĢbu mezburanın babaları 

Ahres Mehmed ve ammileri Ramazan nısfiyet üzre mezbur Ahres Mehmed fevt 

oluncaya değin müĢterekler idi biz bu hususa bu cevh üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi 

ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eylediklerinde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye 

Ģehȃdetleri makbul olduktan sonra saniyyen ol-mikdar Aliye beyyine taleb 

olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Ġbrahim bin Ahmed ve Hüseyin ibni Ġsa 

nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-

hakika mezbur Hüseyin sekiz senede zikr olunan bağın beĢ yüz tiyeğinin nısfından 

tımarından fazla elli guruĢu hasıl eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz 

Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-

tezkiye Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince mezburanın babaları hissesi iki yüz 

elli tiyekden kasr-ı yed ve gallesi olan elli guruĢu mezburana edȃya mezbur Hüseyine 

ba„de‟t-tenbih ber-muceb fetevȃ-yı Ģerife zikr olunan bin tiyeğin maklu„ȃn kıymeti 

ile arzının kıymeti beyana havale birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi 25 

min Zilhiccetü‟Ģ-Ģerife sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Der-i dȃr-ı sabık es-Seyid Mehmed Emin Ağa, Felekzade Osman Ağa, Menzilci es-

Seyid el-Hac Ahmed Ağa, Koca Mehmed Ağa, Ali Ağa tabi„i es-Seyid Mehmed 

Emin Ağa. 

POZ 140 

Sayfa 24 

Hüküm no 47 

Hüküm no: 47 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Ġbn-i ġeker mahallesi sakinlerinden olan ġerife Fatma binti es-Seyid 

Mehmed Hüseyin‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında taksim 

edilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ġbn-i ġeker mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden 

ġerife Fatma binti es-Seyid Mehmed Hüseyinin verȃseti zevç-i nȃkihi es-Seyid Ali 

Çelebi ibni es-Seyid Mehmed ile sadrı sağire oğlu es-Seyid Mehmede ve sağire 

kızları Zeyneb ve Fatmaya münhasıra olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan 

sonra müteveffȃ-yı mezburenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-

verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟s-sani ve‟l-iĢrin 

min Zilhiccetü‟Ģ-Ģerife sene sitte ve sittin ve mie ve elf. 



66 
 

 
 

Ber-muceb defter-i kassam babası ve validesi terekesinden müstakil Hacı GöğüĢ 

değirmeni kurbunda vaki„ beĢ yüz müĢar hazrevat bostanından mezburenin hissesi 

guruĢ 200. 

Yine babası ve validesi terekesinden Karagöz yerinde tarla ma„a ceviz eĢcarından 

hissesi guruĢ 60. 

Yine babası ve validesi terekesinden müstakil olub Küçük pazarda vaki„ bir bab 

dükkandan hissesi guruĢ 15. 

Ġbn-i Kör mahallesinde vȃkȋ„ dahiliye ve hariciye menzil ve odadan yine babası ve 

validesi terekesinden müstakil olmak üzre hissesi guruĢ 83. 

Yine babası ve validesi terekesinden müstakil olub Karasakal mahallesinde vȃkȋ„ ..?.. 

hissesi guruĢ 100. 

Yükde çatma yasdık 7, redif 1, kadife 2, ..?.. sanduka 2, guruĢ 20. 

Sahan 1, guruĢ 32. 

Cam tas 1, guruĢ 2. 

Sini 1, guruĢ 2 rebi„ 3. 

Hamam leğeni 1, Ve kil leğeni 1, guruĢ 32. 

Ta„lid 1, rebi„ 1. 

Ġbrik 1, leğen 1, guruĢ 22. 

Kilim seccade 1, guruĢ 2. 

Tekleme yasdık yüzü 11, guruĢ 5. 

Yüz yasdığı 3, guruĢ 12. 

Alaca don 1, guruĢ 3. 

Yorgan 2, döĢek 2, kuömaĢ yüzü guruĢ 8. 

Keten gömlek 1, guruĢ 1. 

Sırmalı gömlek 1, guruĢ 3. 

Sağir bohça 2, guruĢ 2. 

Sare 1, guruĢ 22. 

Peçe ma„a peĢkir 1, guruĢ 32. 

Don münakkaĢ 1, guruĢ 12. 



67 
 

 
 

Bohça 1, guruĢ 22. 

Toylu makrame 1, guruĢ 2. 

Ve kırmızı sağire dallı entari guruĢ 5. 

YeĢil kaftan 1, guruĢ 3. 

Kırmızı bohça 1, guruĢ 1. 

Kaftan guruĢ 1 rebi„ 1. 

Al bohça 1, guruĢ 1. 

..?..guruĢ 1. 

MinĢefe 2, guruĢ 1. 

Yemeni 5, guruĢ 12. 

Pareli bohça 1, guruĢ 2. 

Geri basdı entari 1, guruĢ 52. 

Çit bohça rub„1. 

Ġlik guruĢ 2. 

Ġncili kalpak 1, guruĢ 8 rub„ 1. 

Yemeni çenber 12, guruĢ 6. 

Mumiyan 1, guruĢ 1. 

Çatığı 1, guruĢ 2. 

Köhne AltunbaĢ 1, guruĢ 2. 

Saç bağı guruĢ 3. 

Kırmızı don 1, guruĢ 2. 

Sebt 1, guruĢ 2. 

KuĢak 1, guruĢ 1. 

Sim kuĢak 1, guruĢ 52. 

ÇarĢaf guruĢ 1 rub‟ 1.  

Cem„a guruĢ 678. 

Minhahȗ‟l-ihracat : 
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Ġskat-ı salat kefȃret-i yemin guruĢ 10. 

Resm-i kıymet-i „ȃri guruĢ 17. 

Katibe guruĢ 2. 

Çukadariye guruĢ 2. 

Muhzırana guruĢ 1. 

Cem„a guruĢ 32. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 642. 

Hisse-i zevç-i mezbur es-Seyid Ali Çelebi guruĢ 161. 

Hisse-i ibni el-mezbur es-Seyid Mehmed guruĢ 242. 

Hisse-i binti el-mezbur Zeyneb guruĢ 121 rub„ 1. 

Hisse-i binti el-mezbure Fatma guruĢ 121 rub„ 1. 

Sayfa 25  

Hüküm no 48 

Hüküm no: 48 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Yaralanma 

Belge özeti: RiĢvan aĢireti-Halikanlı cemaatinden olan Mustafa bin Halid ve 

Süleyman‟ın aralarında tartıĢıp Süleyman‟ın baĢından yaralanması hususunda. 

 

Husus-ı ati‟l-beyȃnın mahallinde keĢf ve tahriri iltimas olunmağın savb-ı Ģer„iden 

Mevlana Mehmed Efendi ma„dunen ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi hȃlȃ yedine 

Ayntab ..?.. fahrȗ‟l-emȃsil ve‟l-akrȃn el-Hac Mehmed Ağa ve Seyyid Ali Ağa 

taraflarından Helvacı Mehmed ile fi‟l-asl Söğüdlü ahalisinden olub Medine-i 

mezbure tabi„ Cağdığın nam karyede ber-vech-i ȃti mecruh olan Süleyman bin 

Abdullahın karye-i mezburda üzerine varub zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-esamı 

müslimin mahzarlarında akd-i meclis-i Ģer„i „ȃli olundukda mecruh mezkûr kat„a 

vekalete iktidarı olmadığına binȃen li-ebeveyn karındaĢı Mehmed ile mecruh 

mezkȗrın zevcesi AiĢe binti Hüseyin nam kimesneler meclis-i ma„kud mezkȗrede 

takrir-i kelȃm ve ifade-i meram idüb tarih-i kitabdan üç gün mukaddem vakt-i 

zuhurda iĢbu RiĢvan aĢiretinden Halikanlı cema„atinden Mustafa bin Halid 

karındaĢım merkum Süleyman ile beynlerinde müĢacere vakȋ„ olub esna-yı 

müĢacerede iĢbu mezbur Mustafa ve ..?.. ile merkum Süleyman baĢına amden darb 

ve cürm idüb ..?.. vekalete dahi iktidar olmayub ahali-i kadimede ve sȃirde …?... 

kat„a da„vȃ ve nizȃ„ımız yokdur harici içinde mezbur Mustafa olmağla kıbel-i 

Ģer„iden keĢf ve tahrir olunmak matlubumuzdur didiklerinde mecruh mezkȗrın 

i„tȃsına keĢf ve itikadı nazar olundukda fi‟l-hakika baĢında değnek cürmü olduğu 
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ba„de‟l-kifȃyet ve müĢȃbede husus-ı mezbur Mevlana-yı merkum mahallinde keĢf ve 

tahrir ve ba„de ma„ȃn ba„de irsȃl olunan Halil bin Ahmed ve Ali bin Mehmed ile 

meclis-i Ģer„a gelüb her birei ale‟v-vuku„a inhȃ ve takrir itmeleriyle mȃ-vaka„ bi‟t-

taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟lhamis iĢrin min Zilka„de sene 1166. 

 

 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Gökoğlan ..?.. Mehmed Çelebi Tarla-yı Cedid, Kasab Hacı Mehmed bin Monla 

Mehmed Sahancızade Ammudan, el-Hac Kalenderoğlu Mehmed Ammudan, ..es-

Seyid Ahmed Çelebi, Seyyid Ali, es-Seyid Mehmed bin Hüseyin Ammudan, ..?..  

Hüküm no 49 

Hüküm no: 49 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kayser mahallesinden olan Abükoğlu el-Hac Ahmed ibn-i el-Hac 

Ġsmail‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kayser mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

Abükoğlu el-Hac Ahmed ibni el-Hac Ġsmailin veraseti zevce-i menkȗha-i metrukeleri 

Hatice binti Mustafa ve Rukiye binti Mehmed Ali ile sulbiye kebir oğulları Mehmed 

ve Halil ve sağir oğulları Mustafa ve Hasan ve Hüseyin ve Ali ve Ahmede münhasıra 

ba„de babası mezbur el-Hac Ġsmaile ba„de‟l-hisarȗ‟Ģ-Ģer„i müteveffȃ-yı mezburun 

terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-

vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-hamis iĢrin Ramazan-ı Ģerife sene sitte ve sittin ve 

mie ve elf. 

Menzil-i der-i mahalle-i mezbure guruĢ 100. 

Öküz 1, guruĢ 20. 

Ġnek 1, guruĢ 20. 

Mezru„ buğday guruĢ 25. 

ġaayr keyl 7, guruĢ 10. 

Nohud keyl 4, guruĢ 12. 

Sahan guruĢ 2. 

Lengeri guruĢ 1. 

Sini guruĢ 3. 
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Tencere guruĢ 2. 

TeĢt guruĢ 2. 

Tas guruĢ 2, 

Ġbrik guruĢ 1. 

Arka esvabı guruĢ 3. 

Cem„a guruĢ 200. 

Minhahȗ‟l-ihracat : 

Teçhiz-i tekfin kabr guruĢ 5. 

Ġskat ve kefȃlet guruĢ 42. 

Resm-i kıymet-i „ȃri guruĢ 5. 

Mihr-i müsbet zevce-i mezbure Hatice guruĢ 15. 

Mihr-i müehhir müsbet zevce-i mezbure Rukiye guruĢ 50. 

Katibe guruĢ 12. 

Çukadariye guruĢ 12. 

Muhzırana guruĢ 2. 

Sıhhȗ‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 116. 

Hisse-i zevce-i mezbure Hatice guruĢ 7 rub„ 1. 

Hisse-i zevce-i mezbure Rukiye guruĢ 7 rub„ 1. 

Hisse-i el-mezbur el-Hac Ġsmail guruĢ 29. 

Hisse-i ibni el-mezbur kebire Mehmed guruĢ 7, muhassa 57 

Hisse-i ibni kebir Halil guruĢ 7, muhassa 57. 

Hisse-i ibni el-mezbur sağir Mustafa guruĢ 7, muhassa 57. 

Hisse-i ibni sağir Hasan guruĢ 7, muhassa 57. 

Hisse-i ibni sağir Ahmed guruĢ 7 muhassa 57. 

Hisse-i ibni sağir Ali guruĢ 2, muhassa 57. 

POZ 139 

Sayfa 26 
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Hüküm no 50 

Hüküm no: 50 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Ehl-i Cefa mahallesi ahalisinden olan Mehmed Ağa‟nın vefatından sonra 

mirasının eĢleri ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ehl-i Cefa mahallesi sükkȃnlarından Fatma Hatun binti Abdi 

Ağa tarafından zikr-i ȃti da„vȃya değin müseccil-i Ģer„isi olan rȃfi„i haze‟l-kitab 

ÇeribaĢı Mehmed Ağa ibni Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„i Ģerife lȃzımȗ‟t-

teĢrifde mezbur Fatmanın li-ebeveyn karındaĢı olub bundan akdem fevt olan 

Mehmed Ağanın veraseti zevce-i menkȗha-i metrukesi diğer Fatma binti el-Hac 

Hüseyin ile sulbi kebir oğulları Abdi Ağa ve Ahmed Ağa ve Osman ve sulbiye sağir 

kızları Fahriyeye münhasır ba„de sağire mezbure muharrer fimȃ fevt olub validesi 

mezbur diğer Fatma ile li-ebeveyn er karındaĢı merkum Osmana münhazır olduktan 

sonra merkumun Abdi Ağa ve Ahmed Ağa ve Osman mahzarlarında bi‟l-vekȃle 

üzerlerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb yedine mezbur tabi„i Kilisecik nam 

karyeturabında kıbleten nehr-i Sacur ve Ģarkan vakf-ı Cevizlice ve Ģimalen meskun 

harikı ve garben su bendi ile mahdud bir kıt„a erik ve nar bahçesi mukaddema selase 

ve sülüsan ve ..?.. üzre sülüsanı  Gergerizade Ġsmail Ağanın ve selasesi kız karındaĢı 

Fahriye Hatunun olub mezbur Fahriye Hatun fevt oldukda selase hissesinin sülüsü 

kızı müvekkilem Fatma Hatun ve sülüsün sülüsanı oğlu müteveffȃ-yı merkum 

Mehmed Ağaya intikal idüb ba„de merkum Ġsmail Ağadan iĢtira idüb ol-vechle 

bahçe-i mezkȗrın tamamının sülüsanı müvekkilem mezbur Fatmanın ve sülüsanı 

karındaĢı müteveffi Mehmed Ağanın mülkü olub beher sene hasıl olan gallesini 

asaleten beynlerinde taksim idüb hatta on dört sene mukaddem Ġstanbula gider 

oldukda bahçe-i mezkȗrın sülüsanı benim ve selase kız karındaĢım Fatma 

Hatunundur deyü ikrar itmiĢ iken mezburlar noksan teklif itmeleriyle sȗ‟ȃl olunub 

selesandan kasr-ı yedlerinde tenbih olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl 

mezburdan Abdi Ağa ve Ahmed Ağa ve Osman cevablarında bahçe-i mezkȗrın 

sülüsü ceddimiz Fahriyeden ümmetimiz mezbur-ı ileyh babamızdan intikal idüb ve 

sülüsanını babamız müstakilan Ġsmail Ağadan iĢtirȃ eyledi deyü babaları Ġstanbula 

gider iken ikrȃr eylediğini her biri inkȃr idicek vekil-i  mezbur Mehmed Ağadan 

beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Ahmed Ağa ibni Ömer Ağa 

ve Monla Ali bin Mehmed nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran 

olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika müvekkile-i mezbure Fatma Hatunun karındaĢı 

Mehmed Ağa on dört sene mukaddem Ġstanbula gider oldukda bahçe-i mezkȗrın 

sülüsanı benim sülüsanı kız karındaĢım Fatmanındır deyü bizim huzurumuzda ikrȃr 

ve i„tiraf eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her 

biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye Ģehadetleri makbul 

olmağın mucebince bahçe-i mezkûrun selase kȃmilini mezbur Fatmaya teslime 

mezburdan Abdi Ağa ve Ahmed Ağa ve Osman aba„de‟t-tenbih mezburun Abdi Ağa 

ve Ahmed Ağa ve Osmana ve vekil-i merkum ÇeribaĢı bahçe-i mezkûrları ma„rifet-i 

Ģer„le beynlerinde iktisamını taleb eylediklerinde canib-i Ģer„iden naib Ömer Efendi 
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ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi zeyl-i rakimde muharrerü‟l-esamı müslimin ile 

bahçenin üzerine varub ba„de mezkȗre müttesıl bir kıt„a narlığa ve bir kıt„a eriklik 

merkum Osman ile validesi diğer Fatmaya ve canib-i Ģarkide on iki berȃn eriklik ve 

on iki berȃn narlığa dahi mezburan Abdi Ağaya ve Ahmed Ağaya ve Ģark ile garb 

beyninde bir kıt„ a eriklik ve on iki berȃn narlığa dahi müvekkilem mezbure Fatmaya 

isabet idüb mezbur Fatma nam Hatuna on iki guruĢu ve mezburan Abdi Ağa ve 

Ahmed Ağa dahi sekiz guruĢ mezbur Osmana vermek üzre dahi olduklarını naib 

merkum ve ma„ȃn bais olunan emenȃ ve Ģer„i meclis-i Ģer„a gelüb ale‟v-vuku„a inhȃ 

ve takrir itmeleriyle hıfzȗ‟l-nizȃm ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi el-

yevmü‟l-hamis fi ġevvali‟l-mükerrem sene ssitte ve sittin ve miete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Monla Ali ibni Mehmed. 

 Hüküm no 51 

Hüküm no: 51 Tarihi: 1166  

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Nafaka 

Belge özeti: Hatice binti Mustafa‟nın eĢinden nafaka istemesi hususunda. 

 

..?.. fevt olan Mustafa ibni Osmanın sulbi-oğlu Mehmedin validesi Hatice binti 

Mustafa nam Hatunun sağir-i mezbur Mehmedin kıbel-i Ģer„iden vasiyet ve 

talebleriyle yermi beĢ akçe nafaka takdir Ģod fi 5 ġevval sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Ahmed ibni Ali, Mehmed ibni Mustafa, Ali BeĢe ibni Mustafa. 

Sayfa 27 

Hüküm no 52 

Hüküm no: 52 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: kaybolan yük gemisinin 

bulunması için valiye yapılan baĢvuru 

Belge özeti: Adı geçen karyede kaybolan bir yük gemisinin bulunması için MaraĢ 

valisinden yardım istenilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ġbn-i Eyüb mahallesi ahalisinden rafi„a haze‟l-kitab Ali Ağa ibni 

Davud nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i mezbura tabi„ 

Elmalı nam karye sükkanından es-Seyid Mehmed ibni Abdülvehhab ve es-Seyid 

Osman ibni Halil ve Mehmed ibni Osman ve Ömer ibni el-Hac Ramazan nam 

kimesneler üzerlerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan altı ay mukaddem 

Malatya ahalisinden el-Hac Hasan nam kimesnenin karye-i mezbure kurbunda bir 

yük emti„ȃsı zayi„ olub mezbur evvel haynda MaraĢ valisi devletlü RiĢvanzade 
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Süleyman PaĢa hazretlerine teĢekki ve mübaĢir ta„yin ve üç nefer kimesneleri ahz ve 

Behisniye getirüb habs ve iki bin guruĢu cerimeye kat„ eylediklerinde iĢbu mezburun 

yedine gelüb baki iltica ve nefs-i Behisni Yiğit PaĢayı müĢarü‟n-ileyh kat„ olunan 

cerimenin yerine mikdarından tenzil ider isek ma„dayı kendi indindendir mahbusları 

tahlis ile virdiğin meblağ kendi deynimizdedir biz edȃ ideriz deyü „ȃli Ģart-ı rücu‟ her 

biri emr eylediklerinde ben dahi emirlerine binaen Behisniye gidüb PaĢa-yı 

müĢȃrü‟n-ileyhden dokuz yüz guruĢunu tenzil ve bin yüz guruĢu emr-i sabıklarına 

binaen PaĢa-yı müĢȃrü‟n-ileyh tarafından edȃ ve teslim eyledim hȃlȃ merkumlardan 

taleb iderim sȗ‟ȃl olunub edȃya tenbih olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl 

mezburan es-Seyid Osman ve Mehmed bin el-Hac Osmana ve Ömere fi‟l-hakika 

tarih-i mezkûrda PaĢa-yı müĢȃrü‟n-ileyh tarafından mübaĢir ta„yin ve karye-i 

mezbure ahalisinden üç nefer kimesneleri ahz ve Behisniye ihzȃr ve habs 

eylediklerinde Medine-i Kilise varub merkum Ali Ağaya iltica ve nefs-i Behisniye 

git ve PaĢa-yı müĢȃrü‟n-ileyhimi olunan cerimenin her ne mikdarından tenzil ider 

isek ma„dȃyı kendi ..?.. ver mahbusları tahlis ile virdiğin meblağ deynimizdir edȃ 

ideriz deyü merkum Ali Ağaya emr eylediklerini bi‟t-tav„ ikrȃr ve i„tiraf idüb ancak 

mezbur es-Seyid Mehmed inkȃr eyledikde müdde-i merkumdan müddeasına mutabık 

beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Yağcı Mehmed Efendi ve 

es-Seyid el-Hac Osman ibni Mustafa Çelebi nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i 

Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika tarih-i kitabdan altı ay mukaddem ve 

iĢbu merkum es-Seyid Mehmed ve refikası iĢbu mezburun Medine-i Kilise gelüb 

iĢbu merkum Ali Ağaya kat„ olunan iki bin guruĢ cerimenin her ne mikdarını tenzil 

ider isek ma„dȃyı sen edȃ eyle biz sana edȃ ideriz deyü iĢbu mezbur es-Seyid 

Mehmed ve mezburun bizim huzurumuzda emr eylediler biz bu hususa bu vech üzre 

Ģahidleriz ve Ģehadet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eylediklerinde 

ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye Ģehadetleri makbul olmağın mucebince meblağ-ı mezkûr 

bin yüz guruĢu merkum Ali Ağaya mezburuna edȃya tenbih-i birrle ma-vaka„ bi‟t-

taleb ketb olundı fi 2 min Muharremü‟l-haram sene 1167. 

 

Hüküm no 53 

Hüküm no: 53 Tarihi: 1166  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Bostancı mahallesi ahalisinden olan Aklamioğlu el-Hac Ali ibni 

Abdülkerim‟in vefatından sonra mirasının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı Bostancı mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt 

olan Aklamioğlu el-Hac Ali ibni Abdülkadirin veraseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi 

Hatice binti Hamzaile sulbi kebir oğulları Ahmed ve Aliye ve sağir oğlu Abdülkadire 

ve kebire kızı Haticeye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra 
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terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese tevzi„i defteridir ki ber-

vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟t-tasi„ iĢrin min Zilka„de sene 1166. 

Der-i zimmet menzil-i der-i mahalle-i mezbur guruĢ 35. 

Oğlu Ahmedden nakid fındık altunu aded 4, ve yalduz altunu aded 3, ve zincirli altun 

aded 64. 

Bi-hesab-ı esedi guruĢ 203 semeni 2. 

POZ 138 

Sayfa 28 

Hüküm no 53’ün devamı 

Der zimmet-i Beğlerbeğisi karyesinde Tatar-oğlu Hacı Mehmed ve Ömer guruĢ 100, 

25 karz. 

Der zimmet-i Hacı Cuma oğlu Ahmed ve Rukiye mezbur guruĢ 3. 

Der zimmet-i Bozoğlan oğlunda guruĢ 2. 

Der zimmet-i Kösürecek imamı oğlu Mustafa guruĢ 5. 

Der zimmet Hödük Mehmed guruĢ 5. 

Der zimmet Asımoğlu Hacı Osman guruĢ 20. 

Der zimmet Bekir oğlu guruĢ 19. 

Der zimmet Göçek Ahmed avreti guruĢ 23. 

Der zimmet Sondal Ahmed guruĢ 5. 

Der zimmet Kıllı Tosun Ahmed guruĢ 7. 

Der zimmet Bekir oğlu Bekir Kıllı Ġbrahim Kocaoğlu guruĢ 5. 

Der zimmet Kamer Hatun guruĢ 1. 

Der zimmet KöĢker Köse Ali guruĢ 8. 

Der zimmet Danyal-oğlu Mehmed guruĢ 5. 

Der zimmet Arınlı Balcı Ali guruĢ 5. 

Der zimmetKara-oğlu Hüseyin guruĢ 15. 

Der zimmet Katırcı Ahmed ve avreti guruĢ 40. 

Der zimmet Beynamazcı-oğlu Hacı Osman guruĢ 8. 
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Der zimmet Köle mehmed guruĢ 3. 

Der zimmet def„a Köle Mehmed oğlu Ahmed guruĢ 55. 

Der zimmet Hacı Ömer guruĢ 2. 

Der zimmet Aklimioğlu Mehmed Ali guruĢ 50. 

Der zimmet KöĢker Seyyid Ġsa guruĢ 5. 

Nakd-i mevcud guruĢ 7. 

Bağ der-i karye-i Dülük aded 400, guruĢ 23. 

Bağ der-i karye-i Erbani aded 400 harabe, guruĢ 15. 

EĢik meydanında harabe bağ aded 200, guruĢ 5. 

Topcuğa nam mahalde ..?.. aded 15, guruĢ 25. 

Boylu tüfenk 1, guruĢ 10. 

Tabancalı 2, guruĢ 12. 

Gözde kılıç 1, guruĢ 1. 

Muassare kazganı guruĢ 25. 

Don kazganı 3, guruĢ 10. 

TeĢt 3, guruĢ 3. 

Leğence 1, guruĢ 2. 

Tabanca 1, guruĢ 12. 

Ġbrik 1, guruĢ 1. 

Sagan 1, guruĢ 2. 

Tas kahve ibriği guruĢ 2. 

Yorgan 1, döĢek 1, guruĢ 3. 

Yasdık guruĢ 2. 

Köhne kilim 2, guruĢ 2. 

Minder 1, guruĢ 2. 

Çuveal 4, guruĢ 2. 

Kebir satıl 1, guruĢ 2. 
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Arka esvabı guruĢ 3. 

Hırdavat menzili guruĢ 32. 

Cem„a guruĢ 743. 

Minhe‟l-ihracat: 

Teçhiz-i tekfin kabr ma„ taĢ guruĢ 6. 

Ġskat kefȃret-i yemin guruĢ 10. 

Deyn-i müsbet zevcetȗ‟l-mezbure Hatice guruĢ 60. 

Katibe guruĢ 3. 

Çukadariye guruĢ 3. 

Muhzırana guruĢ 1. 

Masarıf-ı lȃzıme guruĢ 1. 

Cem„an yekün guruĢ 103. 

Sıhhȗ‟l-bȃkȋ li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 640. 

Hisse-i zvceti mezbure Hatice guruĢ 80. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbure Ahmed guruĢ 160. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Ali guruĢ 160. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Abdülkadir guruĢ 160. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure diğer Hatice guruĢ 80. 

Sayfa 29  

Hüküm no 54 

Hüküm no: 54 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Hayik Müslüman mahallesi sakinlerinden olan Ġbrahim BeĢe ibni 

Ömer‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Hayik Müslüman mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt 

olan Ġbrahim BeĢe ibni Ömerin veraseti zevce-i menkuha-i metrȗkesi Emine binti 

Mustafa ile validesi Fatma binti Mehmede ve sulbi kebir oğlu Ömere ve kebire kızı 

Zeynebe münhasıra ba„de mezbur Ömer dahi fevt olub veraseti validesi mezbure 

Emine ile li-ebeveyn kız karındaĢı mezbure Zeyneb ve ibni Ömeri Said BeĢe ve 
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Osmana münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve nümȃyan olduktan sonra mezbur Ġbrahim 

BeĢe fevt oldukda bi‟l-cümle terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir-i defter olunub lȃkin 

mezbur Ömerin hayatından babası merkum tüccardan olmağla ahali-i Halebe ve 

gayrı düyȗnı zuhur idüb bilcümle verese kebir oldukları hasebiyle her biri ikrar ve 

razı olduklarından sonra berȃda müte„allik eĢyasını füruht ve ..?.. hüsn-i rızasıyla edȃ 

idüb bȃkȋ kalan tereke-i mezbure Fatma mezbure Emineden muhasebesi huzur-ı 

Ģer„ie taleb itmekle cümle tereke iltimaslarıyla tahrir ve ba„de‟l-ihracatȗ‟l-lȃzıme 

bȃkȋ beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-

yevmü‟l-hams ve‟l-iĢrin min Zilhizzetü‟Ģ-Ģerife sene sitte ve sittin ve mie ve elf. 

Menzil-i der-i mahalle-i mezbur dükkan guruĢ 200. 

Araabgir türabında nısf ceviz eĢcarı aded 12, guruĢ 15. 

Sahan 29, guruĢ 10. 

Tas 9, guruĢ 4. 

Sağir lengeri 12, guruĢ 32. 

Ġbrik 2, guruĢ 2. 

Güğüm 1, guruĢ 32. 

Sağir sini 1, guruĢ 2. 

Kazan 1, guruĢ 2. 

Tencere 1, guruĢ 7. 

Don kazganı 1, guruĢ 3. 

TeĢt 1, guruĢ 4. 

Kahve ibriği 4, guruĢ 12. 

Leğen 1, guruĢ 12. 

Satıl 1, guruĢ 1. 

Sahan 3, guruĢ  1. 

Lengeri 1, guruĢ 2. 

Süzek 1, guruĢ 2. 

Lengeri 1, guruĢ 12. 

Yağmurluk 1, guruĢ 6. 

ÇakĢır guruĢ 12. 
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Köhne nȃfe kürk 1, guruĢ 5. 

Kırmızı ..?.. çuka 1, guruĢ 4. 

Kedi kürkü 1i guruĢ 1. 

Fincan çanak guruĢ 4. 

Gülabdan guruĢ 1. 

Kürde kılıç 1, guruĢ 1. 

..?.. ve silah guruĢ 5. 

Keçe guruĢ 1. 

Kilim 1, guruĢ 1. 

Hançer guruĢ 3. 

ġalvar ve çuka baĢlık guruĢ 3. 

Entari 1, guruĢ 3. 

Kutnu kapama 1, guruĢ 3. 

Köhne sarık 2, guruĢ 2. 

Bez kaftan 1, guruĢ 2. 

Keten gömlek 1, guruĢ 1. 

Sare 1, guruĢ 1. 

Kavuk sarık guruĢ 5. 

Yorgan 5, guruĢ 10. 

DöĢek 4, guruĢ 8. 

Yȃne halı kilim guruĢ 11. 

Yasdık 3, guruĢ 1. 

Merkeb re‟s 1, guruĢ 5. 

Nakd-i mevcud guruĢ 10. 

Hırdavat menzili guruĢ 2. 

Cem„a yekûn guruĢ 362. 

Hüküm no 55 
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Hüküm no: 55 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Dükkan satıĢı 

Belge özeti: Ġbrahim BeĢe‟nin vefatından sonra borcuna karĢılık olarak dükkanının 

satılması hususunda. 

 

Müteveffȃ-yı mezbur Ġbrahim BeĢenin Eskibostanda olan dükkȃnında bezȃnda 

müte„ȃllik eĢyayı verese-i mezkûrdan deynine virmek içün bey„ eylediklerinde 

kıymeti guruĢ 2144. 

Hüküm no 56 

Hüküm no: 56 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Adı geçen mirasçıların paylarına düĢen malları almaları hususunda. 

 

Mukaddema tahrir olunan defter-i kassamda mestur ve haric-i ez-defter zımmiden 

verese-i mezburenin ikrarları üzre tahsil idüb ahz ve kabz eyledikleri guruĢ 220. 

Hüküm no 57 

Hüküm no: 57 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Çelimceli karyesinden Koca Mustafa‟nın vefatıyla iki yüz otuz üç guruĢ 

kıymetli buğday, arpa ve nohudun satıĢı hususunda. 

 

Defter-i kassamda mestur iki yüz otuz üç guruĢ kıymetli buğday ve arpa ve nohud 

karye-i Çelimceli Koca Mustafanın mülkü olub müteveffȃ-yı mezbur indinde emanet 

olduğunu bi‟l-cümle verese ikrar ve merkume teslim eylediklerinden ma„dȃ mezbur 

Ġbrahim BeĢenin müstakilan mülkü olub beher killesini altıĢar guruĢa bey„ eyledikleri 

on dokuz keyl buğday kıymeti guruĢ 96. 

Cem„an yekûn 2822. 

Minhe‟l-ihracat ve rızalarıyle edȃ eyledikleri deyü ashab-ı esamileridir. 

Mukaddema defter-i kassamda mezkûr techiz-i tekfin ve iskat-ı salat ve resm-i 

kıymet ve hizmetleri guruĢ 105. 

Deyn-i müsbet Halil Çorbacı-oğlu ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 303. 

Deyn-i müsbet ġahamanın-oğlu Halil ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 438. 

Deyn-i müsbet Hacer-oğlu Halil ba-kararȗ‟l-verese 50. 

(belge tahrip ) 

Deyn-i fiyad Davudoğlu Hacı Mehmed ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 233. 
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Deyn-i Medioğlu ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 60. 

Vakf-ı akçe deyni ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 110. 

 

POZ 137 

Sayfa 30 

Hüküm no 57’nin devamı 

Mihr-i müeccel zevce-i mezbure Emine ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 100. 

Deyn-i oruç beyzade ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 222. 

Deyn-i Ġbrahim Efendi ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 20. 

Deyn-i tüccar ..?.. Mehmed ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 15. 

Deyn-i salacı ba-kararȗ‟l-verese guruĢ 19. 

Müteveffȃ-yımezbure kurban ve helva ve sıhhati guruĢ 20. 

Düyȗn-ı müteharrik aba-kararȗ‟l-verese ve masarıf guruĢ 78. 

Cem„an yekûn guruĢ 1264. 

Sahhiȗ‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 1128. 

Hisse-i zevce-i mezbure Emine guruĢ 141, ..?.. Ġbrahim BeĢe…?.. 

Hisse-i ..?.. mezbure Fatma guruĢ 188, mahas 40, 40, 80. 

Hisse-i binti el-mezbure Zeyneb guruĢ 266 ..?.. 266 yekȗn 532. 

Hisse-i ibni umem mezbur Said BeĢe guruĢ 44. 

Hisse-i ibni umem el-mezbur Osman guruĢ 44, muhassa 47. 

 

Hüküm no 58 

Hüküm no: 58 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Alacak davası 

Belge özeti: Ġbrahim BeĢe‟nin ölümü ile adı geçen Fatma‟nın kendi hissesini talep 

etmesi hususunda. 

 

Müteveffȃ-yı mezbur Ġbrahim BeĢenin zehm-i nasda olan alacağı dört yüz seksen 

yedi guruĢın iki yüz yiğirmi guruĢunu bilcümle verese tahsil ve bȃlȃda tahrir olunan 
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meblağın seksen sekiz guruĢunu dükkȃn eĢyasından dahi yüz guruĢ cem„an yüz 

seksen sekiz guruĢu ümemü‟l-mezbure Fatmaya hisse-i Ģer„iyyesi içün ahz ve kabz 

eylediğini ikrar ve i„tiraf idüb zimem bi-hasıl dahi tahsil olundukda hisselerine göre 

beynlerinde taksim itmek üzre esȃmileridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur. 

Der zimmet Turak-oğlu guruĢ 22, rebi„ 3. 

Der zimmetGürcü Monla Mehmed guruĢ 22. 

Der zimmet Berber Monla Hüseyin guruĢ 1. 

Der zimmetAli Beğ kızı guruĢ 1. 

Der zimmet Koskok guruĢ 1, aded 1. 

Der zimmet Develioğlu guruĢ 3. 

Der zimmet Bostancı oğlu Mehmed guruĢ 2, rebi„ 1. 

Der zimmet Arablıpirin oğlu guruĢ 45, rebi„ 3. 

Çarpanlı ..?.. Mehmed guruĢ 3. 

Der zimmet Ġbrahimli oğlu guruĢ 1. 

Der zimmet Telli Mustafa guruĢ 32. 

Der zimmet AfĢaroğlu guruĢ 82. 

Der zimmet BalveĢman guruĢ 13. 

Der zimmet ġerif Mehmed BeĢe guruĢ 22. 

Der zimmet Kal„alı Monla Ali guruĢ 1, rebi„ 3. 

Der zimmet Peçeci Ahmed BeĢe guruĢ 1. 

Der zimmet Türbeci BektaĢ guruĢ 8. 

Der zimmet Köröslü guruĢ 12. 

Der zimmet Kabaklıoğlu guruĢ 32. 

Der zimmet Ahmed Ağa guruĢ 5. 

 Der zimmet Bostancı Emir Ahmed guruĢ 12. 

Der zimmet Monla Kasdaroğlu guruĢ 6. 

Der zimmet düyȗn Ağazade Ahmed Ağa guruĢ 52. 

Der zimmet Feyzullah guruĢ 1, rebi„ 1. 
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Der zimmet BalveĢman karındaĢı guruĢ 1. 

Der zimmet debbağ Hacı Ali guruĢ 1. 

Der zimmet Değirmencioğlu guruĢ 1. 

Der zimmet Yusuf Beğ guruĢ 2. 

Der zimmet Abdullah Çelebi guruĢ 12. 

Der zimmet Çerkesoğlu guruĢ 4. 

Der zimmet Toraman guruĢ 27. 

Der zimmet Veli Fakı guruĢ 1. 

Der zimmet Delekoğlu guruĢ 1, rebi„ 1. 

Der zimmet Alıcı Ömer BeĢe oğlu guruĢ 1. 

Der zimmet Hacı Kalender oğlu Ali guruĢ 2. 

Der zimmet Saka Ġbrahim guruĢ 27. 

Der zimmet Berber Hızır oğlu guruĢ 2. 

Der zimmet Rıdvan avreti Emine guruĢ 1. 

Der zimmet Diboğlu guruĢ 10. 

Der zimmet Kel Rai guruĢ 1, rebi„ 1. 

Der zimmet Hacı Ali oğlu guruĢ 2. 

Der zimmet Araz Ağa Mehmed guruĢ 2. 

Der zimmet Uzun Hüseyin guruĢ 3. 

Der zimmet Sağırıcı Mustafa guruĢ 72. 

Der zimmet Çerkes sipahisi yeğeni guruĢ 1, rebi„ 2. 

Der zimmet Horozoğlu Helvacı guruĢ 2. 

Der zimmet Debbağ Hüseyin Ağa guruĢ 3, rebi„ 3. 

Der zimmet Araboğlu yeğeni guruĢ 12. 

Der zimmet Çakmaklıoğlu yeğeni Abdi guruĢ 5. 

Sayfa 31 

Hüküm no 58’in devamı 
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Der zimmet Orucbeğ oğlu Hüseyin guruĢ 8. 

Der zimmet Uluboğlu Ali guruĢ 4. 

Zimem müteferrika ba-defter-i hazrevȃt guruĢ 67. 

Cem„an yekûn 267. 

 

Hüküm no 59 

Hüküm no: 59 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Ayntab kalesinde zelzele sonucu oluĢan hasarı karĢılayabilmek için kendi 

malının bir kısmını el-Hac Ömer Ağa‟ya on guruĢa sattığı hususunda 

 

Medine-i Ayntab kal„asının sabıka dizdarı olan es-Seyid Mehmed Emin Ağa ibni es-

Seyid el-Hac Mehmed Ağa meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde karındaĢı ve hȃlȃ 

kal„a-i mezkûr dizdarı olan bȃ‟is-i haze‟l-rakim fahrȗ‟l-mustahfizun es-Seyid el-Hac 

Ali Ağa ibni el-merkumel-Hac Seyyid Mehmed Ağa mahzarında tav„ȃn ikrȃr-ı tamm 

ve takrir-i kelȃm idüb bundan akdem zelzele-i azime vȃkȋ„ oldukda kal„a-i mezkûrda 

dizdarlar sakin olduğu ..?.. bir fevkani ve bir tahtani hazine ve tabakası ve odanın ön 

duvarı ve bȃ‟in duvarı bi‟t-tenbih münhedem olub ta„mire muhtaç oldukda ahali-i 

kal„a ma„rifeti ve ma„rifet-i Ģer„le ba„de‟l-keĢf kendi halimden bina ve yüz on beĢ 

guruĢ benim mülküm olmak üzre hücet-i Ģer„iye ile harç ve sarf itmiĢidim hȃlȃ zikr 

olunan hazine-i mazbata ve duvarların ta„mirleri tarafeynden icab ve kabulü hȃvi ve 

Ģürȗt-ı mu„ayyeneden „ȃri bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile karındaĢım iĢbu merkum el-Hac 

Ömer Ağaya yüz on beĢ guruĢa bey„ ve teslim eyledim ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve 

teslim ve temlik eyledikden sonra meblağ-ı mezbur ba„de on beĢ guruĢa merkum el-

Hac Ali Ağa bundan tamamen ahz ve kabz eyledim fimȃ-ba„d zikr olunan hazine-i 

mutabaka ve duvarların ta„mirleri merkum Seyyid el-Hac Ali Ağanın mülküdür 

hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ 

bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi el-yevmü‟l-sadis min Muharremü‟l-haram sene seb„ 

ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Uğurluzade es-Seyid Ġbrahim Efendi, Ġmam-ı kal„a Mustafa Efendi,müezzin Monla 

Ebubekir, Mehmed kethüda-yı kal„a, hazinedar Seyyid Mehmed, Katib Abdüsselam, 

Topcu Ġbrahim, BölükbaĢı Pir Mehmed, Bevvab Monla Ali, Elmacı Abdullah. 

Hüküm no 60 

Hüküm no: 60 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Kale dizdarı es-Seyid Mehmed Emin Ağa‟nın elzele sonucu kalede 
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oluĢan hasarın giderilmesinin masrafları için kendi malından es-Seyid el-Hac Ali 

Ağaya iki yüz elli guruĢa satıĢını yaptığı hususunda 

 

Medine-i Ayntabın sabıka dizdarı olan es-Seyid Mehmed Emin Ağa ibni es-Seyid el-

Hac Mehmed Ağa meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde karındaĢı ve hȃlȃ kal„a-i 

mezkȗre dizdarı olan bais-i haze‟l-kitȃb es-Seyid el-Hac Ali Ağa ibni el-merkum es-

Seyid Hacı Mehmed Ağa mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrar-ı tamm ve takrir-i kelȃm 

idüb bundan akdem kal„a-i mezkûr zelzele-i azimeden harabe ve müĢerref oldukda 

bilcümle gedikli tımarı vesair neferatı ma„rifetleri ve ma„rifet-i Ģer„le kendi 

malımdan nefsim içün bina ve hüccet-i Ģer„iyye eylediğim bir fevkani oda ve bir 

eyvan ve tahtında ahirin binalarını hȃlȃ tarafeynden icab ve kabulü havi  ve Ģürȗt-ı 

müfsideden „ȃri bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile karındaĢım iĢbu merkum es-Seyid el-Hac 

Ali Ağaya iki yüz elli guruĢa bey„ ve teslim ve temlik eyledim ol-dahi iĢtira ve kabul 

ve teslim ve temlik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki yüz elli 

guruĢu merkum Seyyid el-Hac Ali Ağa yedinden tamamen ahz ve kabz itdim fimȃ-

ba„d zikr olunan oda ve eyvan ve ahır ta„mirleri merkum el-Hac Ali Ağanın mülk-i 

müĢterasıdır hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i 

mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu hurrire fi‟l-yevmü‟s-sadis min Ģehr-i Muharremü‟l-

haram sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

ġahidun-ı sabıkdan. 

 

 

 

 

POZ 136 

Sayfa 32 

Hüküm no 61 

Hüküm no: 61 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Feragat 

Belge özeti: Ayntab kalesi dizdarı es-Seyid Mehmed Emin Ağa‟nın dizdarlıktan 

feragat etmesi hususunda. 

 

Sabıka Ayntab kal„ası dizdarı es-Seyid Mehmed Emin Ağa zikr olunan dizdarlığı 

feragat ve hȃlȃ karındaĢı es-Seyid el-Hac Ali Ağaya tevcih ve ihsan buyuruldukda 

merkum el-Hac Ali Ağa ile kal„a-i mezbure imamı Mustafa Efendi ve kethüda 
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Mahmud müezzin Monla Ebubekir ve hazinedar Seyyid Mehmed ve katib 

Abdüsselam ve Topcu Ġbrahim ve bölükbaĢıya Mehmed ve Bevvab Monla Ali ve 

ÇavuĢ Mehmed ve el-Hac Abdullah ve Berber Mehmed vesair neferat taleb ve 

iltimaslarıyle savb-ı Ģer„iat mergube ve Mevlana el-Hac Mustafa Efendi ta„yin ve 

irsȃl olunub ol-dahi bi-farz müslimin ile kal„a-i mezbureye varub akd-i meclis-i Ģer„i 

„ȃli eyledikde kal„a-i mezbure hazinesinde mevcud olan ȃlȃ harbiye vesȃir eĢya-yı 

muma-ileyh es-Seyid Mehmed Emin Ağa merkum es-Seyid el-Hac Ali Ağaya 

ma„rifet-i Ģer„le teslim idüb ol-dahi ahz ve kabz eyledikde neferat-ı mezburenin her 

biri takrir-i kelȃm idüb hazine-i merkumenin derununda olan cümle eĢya tamamen 

mevcuddur kat„a noksanı yokdur didiklerinde tahrir olan eĢya defteridir ki ber-vech-i 

ati zikr olunur hurrire fi‟l-sadis min Ģehr-i Muharremü‟l-haram sene seb„ ve sittin ve 

mie ve elf. 

Ma„den külle aded 480. 

Araba sacı aded 38. 

Araba zinciri aded 10. 

Araba ..?.. aded 77. 

Araba kolu aded 26. 

Araba çivisi aded 44. 

Demir zive aded 1. 

ġikeste top aded 4. 

Top parçası aded 2. 

Ġskemle yabası aded 6. 

Demir kölnek aded 22. 

Demir çekiç aded 4. 

Demir karma aded 24. 

Demir çivi aded 3. 

Balta aded 2. 

Kanca aded 5. 

Mızrak dibliği aded 76. 

Demir köhne kürek aded 10. 

Demir ..?.. aded 30. 
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Demir kalem aded 1. 

Burgu aded 7. 

Kapı lengeri aded 1. 

Bakır satıl aded 1. 

Çomça bakır aded 1. 

Külçe kurĢun aded 1. 

Bıçkı aded 4. 

Ma„den külçe aded 1. 

Parça kurĢun aded 9. 

Adı na-ma„lum birkaç ok. 

Sarı maden tüfenk aded 23. 

El kunbarası aaded 2. 

„imraz aded 3. 

Götürengi demir aded 2. 

Demir mordon aded 15. 

Demir tahta aded 14. 

Tahta araba tekeri aded 8. 

Araba ma„ basat aded 2. 

Demir çenber 114. 

Köhne bir mikdar kendir . 

Demir götürgesi aded 2. 

BoĢ küp aded 2. 

Demir trazo aded 1. 

Kantar aded 1. 

Köhne sanduka aded 7. 

Zincirli tulum aded 1. 

KarataĢ gülle aded 400. 
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..?.. aded 1. 

Top aded 24. 

Demir toka aded 41. 

Demir kelpçek aded 21. 

Zincir kat„a aded 8. 

Bakağı aded 1. 

Zindan kilidi aded 3. 

Hazine kilidi aded 1. 

Kapı kilidi aded 1. 

Kapı zinciri aded 2. 

Neferat yedinde olan tüfenk aded 11. 

Hazinede demir tüfenk aded 11. 

Bir küp ..?.. 

Defter-i sabıkda mestur olan bir mikdar mihalic demir çengelli demiri ve araba ..?.. 

mukaddema Birecikde inĢası ferman buyurulan sefaide için Arifi Ahmed PaĢa 

hazrerlerinin buyurulduları mucebince ma„rifet-i Ģer„iyle virilmekle bu mahale kayd-

ı Ģod. 

Sayfa 33 

Hüküm no 62 

Hüküm no: 62 Tarihi: 1167 

Belge türü: Defter Belge Konusu: Kalede bulunanların 

kaydı 

Belge özeti: Ayntab kalesi dizdarı es-Seyid el-Hac Ali Ağa‟nın üzerine zimmetli olan 

ürünlerin deftere kaydedilmesi hususunda. 

 

Hȃlȃ Medine-i Ayntab kal„ası dizdarı es-Seyid el-Hac Ali Ağa ibni es-Seyid 

Mehmed Ağa taleb ve iltimasıyle kal„a-i mezbure neferatı takrirleriyle zimmetlerinde 

olan kal„a-i merkumenin miri bağdası defteridir ki ber-vechi zikr olunur fi‟l-

yevmü‟l-hamis min Muharremü‟l-haram sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

Der zimmet-i dizdar sabıka es-Seyid Ebubekir es-Saeyid Ebubekir Ağa hınta keyl 24, 

bi-hesab-ı anbar keyl 480. 
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Der zimmet-i dizdar sabıka Hüseyin Ağa eytamı vasisi Fatma Hatuna hınta keyl 61, 

bi-hesab-ı anbar keyl 122. 

Der zimmet-i hınta keyl 132, bi-hesab-ı anbar 27. 

Der zimmet-i Keçeci Abdullah Emmioğlu es-Seyid Abdullahdan nakl olunan hınta 

keyl 10, bi-hesab-ı anbar keyl 20. 

Der zimmet-i Ömer bölükbaĢı bin Mehmed hınta keyl 20, bi-hesab-ı anbar keyl 40. 

Der zimmet-i Acem-oğlu Mehmed hınta keyl 10, bi-hesab-ı anbar 20. 

Der zimmet-i bölükbaĢı el-Hac Ali hınta keyl 11, bi-hesab-ı anbar keyl 22. 

Der zimmet-i KaĢıkoğlu Mehmed Ali hınta keyl 15, bi-hesab-ı anbar aded 30. 

Der zimmet-i Kuru..?... avreti sağire Osman BeĢe oğlundan nakl olunan hınta keyl 

30, bi-hesab-ı anbar keyl 60. 

Hacı Rum-oğlu Köse Mehmed, Kuloğlu Mehmedden nakl olunan hınta 4, bi-hesab-ı 

anbar keyl 8. 

Der zimmet-i ġeyh Emir Ahmed Topcuoğlu Mehmedden nakl olunan hınta keyl 8, 

bi-hesab-ı anbar keyl 16. 

Der zimmet-i Topcuzade Mustafa hınta keyl 30, bi-hesab-ı anbar keyl 40. 

Der zimmet-i Güllüoğlu kızı Esma veresesi Mustafa ve Hüseyin hınta keyl 10, bi-

hesab-ı anbar keyl 30. 

Der zimmet-i naalbant Abdurrahman Kanberoğlundan nakl olunan hınta keyl 20, bi-

hesab-ı anabr keyl 20. 

Der zimmet-i hacı Hüsamzade hınta keyl 25, bi-hesab-ı anbar keyl 50. 

Der zimmet-i Kaya Halilden nakl olunan hınta keyl 10, bi-hesab-ı anbar keyl 20. 

Der zimmet-i Mehmed ve Ahmed ibni Hacı Mehmed Ali hıntaa keyl 5, bi-hesab-ı 

anbar keyl 10. 

Der zimmet-i Katib Abdüsselam hınta keyl 13, bi-hesab-ı anbar keyl 26. 

Der zimmet-i Abdüsselam karındaĢı Ebubekir hınta keyl 7, bi-hesab-ı anbar keyl 14. 

Der zimmet-i Fazıloğlu Mustafa hınta keyl 13, anbar keyl 1, def„a hınta keyl 29, 

anbar keyl 1. 

Der zimmet-i Ulakoğlu Mehmed hınta keyl 8, bi-hesab-ı anbar keyl 16. 

Der zimmet-i Bakkal Ġbrahim oğlu hınta keyl 8, bi-hesab-ı anbar keyl 16. 
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Der zimmet-i Katipoğlu Yahya hınta keyl 15, bi-hesab-ı anbar keyl 30. 

Der zimmet-i Ġbrahim bin Kara ġeyhli hınta keyl 3, bi-hesab-ı anbar keyl 6. 

Der zimmet-i ..Ġbrahim hınta keyl 32, bi-hesab-ı anbar keyl 7. 

Der zimmet-i Mustafa ibni el-Hac Mustafa  hınta keyl 5, bi-hesab-ı anbar keyl 10. 

Der zimmet-i Berber Hızır ..?.. Ümmetullah sufizade Aliden nakl olunan hınta keyl 

4, bi-hesab-ı esedi keyl 8. 

Der zimmet-i Bayram Ağa oğlu Seyyid Abdullah hınta keyl 7, bi-hesab-ı anbar keyl 

14. 

Der zimmet-i Musa BeĢe hınta keyl 15, bi-hesab-ı anbar keyl 30. 

Der zimmet-i Katip kızı Fatma hınta keyl 15, bi-hesab-ı anbar keyl 30. 

Der zimmet-i Hacı ..oğlu Mehmed hınta keyl 50, bi-hesab-ı anbar keyl 100. 

Der zimmet-i Hacramoğlu Ramazan ve AiĢeden nakl olunan hınta keyl 10, bi-hesab-ı 

anbar . 

Der zimmet-i Bevvab Abdullah hınta keyl 15, bi-hesab-ı anbar keyl 30. 

Der zimmet-i ÇavuĢ Ömer hınta keyl 22, bi-hesab-ı anbar keyl 5. 

Der zimmet-i cihet-i Hacı Mehmed Kara Hüseyinden nakl olunan hınta keyl 5, bi-

hesab-ı anbar keyl 10.Der zimmet-i Kapıcı Monla Ali Karacandan nakl olunan hınta 

keyl 5, bi-hesab-ı anbar keyl 10. 

POZ 135 

Sayfa 34 

Hüküm no 63 

Hüküm no: 63 Tarihi: 1163 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Ammu mahallesinden olan Mustafa Efendi‟nin mülkünün satıĢını 

gerçekleĢtirdikden sonra mülke ortak olan Ahmed Ağanın hissesini talep etmesi 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ammu mahallesi ahalisinden bȃ‟is-i haze‟l-kitab Mustafa Efendi 

ibni el-Hac Hüseyin Efendi meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrdde Medine-i 

mezburede Seng-i HoĢkadem mahallesinde sakin Arab Ali bin Abdullah nam 

kimesne mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelam idüb salifȗ‟l-zikr Seng-i 

HoĢkadem mahallesi ahalisinden Halil Ağazade Hüseyin Ağa mahalle-i mezkȗrede 

vȃkȋ„ ma„lumetü‟l-hudud menzili benim mülk-i mevrusumdur deyü bundan akdem 
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yüz kırk guruĢa bȃki hüccet-i Ģer„iyye ile bey„ idüb ba„de menzil-i mezkûr mezbur 

Hüseyin Ağanın karındaĢı Ahmed Ağanın mülkü olub veresesine intikal eylediğimiz 

mezbur Ahmed Ağanın veresesi ..?.. benden da„vȃ ve ba-fermȃn-ı ȃli yedimde nizȃ„ 

eylediklerinden sonra iĢbu mezbur Arab Ali sabıka Kilis mutasarrıfı Abdurrahman 

PaĢaya benden teĢekki ve menzil-i mezkûrda bir müddet sakin oldu ki zimmetinde 

icaresi vardır deyü hilaf-ı Ģer„i taleb ve PaĢa ile biz tahlif idüb icare namıyle altmıĢ 

guruĢumu ahz itmekle hȃlȃ taleb iderim sȗ‟ȃl olunub edȃ olunmak matlubumdur 

didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Arab Ali cevabında fi‟l-hakika PaĢa-yı muma-ileyh 

kuvvetiyle merkum Mustafa Efendiden icare namıyle altmıĢ guruĢ aldığın ikrar ve 

i„tiraf eyleyüb ȃli-muceb ikrara meblağ-ı mezkûr altmıĢ guruĢu merkum Mustafa 

Efendiye edȃ ve teslim mezbur Arab Aliye ba„de‟t-tenbih mezbur Hüseyin Ağa ibni 

Halil Ağa meclis-i Ģer„i Ģerifde takrir-i kelȃm idüb hȃlȃ mezbur Aliye tenbih olunan 

meblağ-ı mezbur altmıĢ guruĢu müdde-i merkum Mustafa Efendiye edaya ben kefil-i 

bi‟l-mȃl oldum didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu ve 

emlȃl olundu hurrire fi 22 Cemaziye‟l-ahir sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahrȗ‟l-sadis es-Seyid Ali Efendi naib-i sabık, es-Seyid Mustafa Çelebi biraderi, el-

Hac Mehmed Efendi Köçeklizade , el-Hac Ġbrahim Efendi veled-i neĢr, Hasan Ağa 

bin el-Hac Mehmed Ağa , Hasan Ağa bin el-Hac Mehmed Ağa mezbure, Sufizade 

Monla Mehmed, Hasan Ağa Monlazade ba„de oğlu Hacı Mehmed, ..?.. 

Hüküm no 64 

Hüküm no: 64 Tarihi: 1167 

Belge türü:  Belge Konusu: Cerrahi müdahale 

Belge özeti: Adı geçen Osman‟nın mesanesinde taĢ olması sebebiyle cerrahi 

müdahalede bulunulacağı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Alennecar mahallesinde sakin Fatma binti TaĢcı Mehmed nam 

Hatun karındaĢı ve tarafeynden zikr-i ȃti akara vekil olduğu Molla Mustafa ibni 

Molla Ġbrahim ve Osman bin Mehmed nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃdetleri sabit Ali 

ibni mezbur TaĢcı Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„i hatır-lazımȗ‟t-tevkȋrde 

Medine-i mezbura tabi„ Kürd nam karye ahalisinden ve cerrah taifesinden bȃ‟is-i 

haze‟l-kitab  Hamza bin Mehmed nam kimesne mahzarında bi‟l-vekale ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelȃm idüb kızkarındaĢım mezbur Fatmanın sadr-ı sağir oğlu iĢbu Osmanın 

mesanesinde taĢ vakȋ„ olub ihracı iktiza itmekle ba„de Ģakk ihracı ve …itmek üzre iki 

buçuk guruĢ ücret ile kız karındaĢım mezbure Fatma 

Sayfa 35 

Hüküm no 64’ün devamı 

ĠĢbu cerrah-ı mezkȗrı isticar eyledikde ol-dahi ber-vech-i muharrer nefsini icare ve 

kabul eyledi eğer bi-kazatȗ‟l-te„ȃli esna-yı Ģakk ve ma„alicede sağir-i merkum 
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Osmana ecel isabet idüb fevt olur deyü dem ve diyete müteallika kız karındaĢım 

mezbure Fatmanın cerrah-ı mezkûr Hamza ile kat„a da„vȃ ve nizȃ„ı olmayub 

zimmetini ibra-i „ȃmm kat„ olundukda ibra ve iskat eyledim didikde gıbbe‟t-

tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu. Fi‟l-yevmü‟l-aĢer min Muharremȗ‟l-

harem sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Hüseyin ibni Uzun Ahmed, es-Seyid Ali .., Koca Mehmed Ağa, Seyyid Hacı 

Mehmed Ağa. 

Hüküm no 65 

Hüküm no: 65 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Çukur mahallesi ahalisinden olan Mazmahorlu-oğlu Mehmed ibni el-Hac 

Ali‟nin Dut bahçesini adı geçen Ali‟ye doksan altı guruĢa satıĢını gerçekleĢtirdiği 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Çukur mahallesi ahalisinden Mazmahorlu-oğlu Mehmed ibni el-

Hac Ali nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i mezburda Ġbn-i 

Kör mahallesi ahalisinden bȃ‟is-i haze‟l-kitab Beynamazcı-oğlu Ali ibni Mehmed 

nam kimesne mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrar-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb bey„i 

cȃ‟ȗ‟z-zikrin vuku„ına değin yedimde müstakilan mülk-i mevrusum olub Leylencik 

nam mahalde Kahvelipınar tahtında vȃkȋ„ Ģarkan Neccar Ali ve garben merkumun 

mülkü ve kıbleten yine benim mülküm ve Ģimalen dere ile mahdud bir kıt„a dut 

bahçesi derununda ve etrafında mağrus eĢcar-ı müsemmere ve gayrı müsemmeresiyle 

hȃlȃ tarafeynden icab ve kabulü hȃvi ve Ģürut-ı müfsidden „ȃri bey„i bȃt sahih-i Ģer„i 

ile iĢbu merkum Aliye doksan altı guruĢa bey„ ve teslim ve temlik eyledim ol-dahi 

iĢtira ve kabul ve teslim ve temlik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkȗrı 

iiiĢbu mezbur Alinin yedinden tamamen ahz ve kabz eyledim didikden sonra müĢteri 

merkum Ali dahi meclis-i Ģer„i Ģerifde Medine-i mezburede Tarla-yı Cedid mahallesi 

ahalisinden hırat es-Seyid Ali ibni Monla Halil nam kimesne mahzarında takrir-i 

kelȃm idüb ȃnifen iĢtira eylediğim mahdud-ı mezkûr dut bahçesini ben dahi iĢbu es-

Seyid Aliye doksan altı buçuk guruĢa batnen bey„ ve teslim ve temlik olduğu iĢtira 

ve kabul ve teslim eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkȗrı merkumun 

yedinden tamamen ahz ve kabz eyleedim ba„de‟l-yevm zikr olunan bahçe iĢbu 

mezbur es-Seyid Alinin mülk-i müĢterasıdır hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf 

olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu hurrire fi‟l-

yevmü‟s-sani iĢrin fi Ģehr-i Muharremü‟l-haram sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Katib Mehmed Efendi ibni Mehmed Efendi, Tenbelzade Monla Ahmed, Mehmed 

Ağa bin Gülcan Ağazade, Neccar Ġbrahim, Kahveci Ahmed, Kasab Ali BeĢe, Koca 

Mehmed Ağa ve gayrihüm. 
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POZ 134 

Sayfa 36 

Hüküm no 66 

Hüküm no: 66 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: Nakıbzade es-Seyid el-Hac Ġsmail Ağa ibni el-Hac Abdullah Ağa‟nın 

vefat eden Mehmed Ağa‟nın zimmetinde olan mal varlığından kendisinin de payının 

bulunduğuna binaen hakkını talep etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi ahalisinden Nakıbzade es-Seyid el-Hac 

Ġsmail Ağa ibni el-Hac Abdullah Ağa nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-

tevkȋrde Medine-i mezburede Kürkciyan mahallesi ahalisinden Üzümcüzade 

dinmekle ma„ruf rafi„i haze‟l-kitab Ahmed Ağa ibni Mehmed Ağa mahzarında 

üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb iĢbu merkum Ahmed Ağanın babası müteveffa 

Mehmed Ağa zimmetinde cihet-i deyn-i Ģer„iden dört yüz guruĢ ba-temessük hakkım 

olmakla terekesinden taleb ideirm sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl merkum 

Ahmed Ağa cevabında babam müteveffȃ-yı merkum hayatında Dimos Ayntab 

mukata„ası emini olub fevtinden sonra taraf-ı devler-i „ȃliden defterdar-ı Ģıkk-ı evvel 

çukadarı Numan Ağa ba-ferman-ı ȃli ta„yin olunub ma„rifet-i Ģer„le babamın terekesi 

tahrir ve füruht olunub hasıl olan nükud taraf-ı miriye zabt olunub ben babam 

terekesinden kat„a bir nesneye vaz„iyyed eyledim didikde gıbbe‟l-istintak merkum 

es-Seyid el-Hac Ġsmail Ağa cevabında fi‟l-hakika müteveffȃ-yı merkumun tereke-i 

mevcudesi taraf-ı miriden füruht ve hasıl olan nükud-ı miriye zabt olunub oğlu iĢbu 

merkum Ahmed Ağa zimmetinde bir nesnesi kalmadı didikde el-vȃris lȃ-yekȗn 

hasman li-men ..?.. deynen ale‟l-meyt ..?.. kadıhanede musarrıh olmağla merkum 

Ahmed Ağaya büyüce ma„arızadan „ȃle-muce ikrara mezbur es-Seyid el-Hac Ġsmail 

Ağa men„-birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu hurrire fi Ramazan sene 1166. 

Hüküm no 67 

Hüküm no: 67 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras PaylaĢımı 

Belge özeti: Isbatrun karyesi ahalisinden olan Gökoğlan oğlu Mehmed ibni 

Mustafa‟nın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Isbatrun nam karye sükkȃnından iken bundan akdem fevt 

olan Gökoğlan oğlu Mehmed ibni Mustafanın veraseti zevce-i menkȗha-i metrukesi 

ġerife Halime binti Seyyid Musa ile sulbi-kebir oğulları Ahmed ve Musaya ve sağir 

oğulları Seyyid Osman ve Mustafaya ve kebire kızı Emineye münhasıra olduğu 

Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburın terekesi ma„rifet-i 
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Ģer„le ve vereseler talebiyle tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 11 Muharremȗ‟l-haram sene 1167. 

Menzil-i der karye-i mezbur guruĢ 25. 

Ayntabda menzil guruĢ 15. 

Sirkelikde bağ tiyek 1500, guruĢ 120. 

Def„a cedid bağ tiyek 400, guruĢ 20. 

Harabe bağ der-karye-i Semadin tiyek 900, guruĢ 15. 

..ceviz.. 6, guruĢ 10. 

Buğday keyl 10, guruĢ 20. 

Füruht olunan üzüm …24, guruĢ 24. 

Siyah ve kırmızı üzüm ..95, guruĢ 6. 

Simadinde bağ tiyek 500, guruĢ 25. 

Öküz 1, guruĢ 10. 

Merkeb 1, guruĢ 5. 

Keçi 2, guruĢ 4. 

Ġbrik 1, guruĢ 1. 

Leğence 2, guruĢ 3. 

Tabe rebi„ 1. 

Tencere 1, guruĢ 2. 

Kolalı tas 1, guruĢ 2. 

Don kazganı 1, guruĢ 4. 

TeĢt 1, guruĢ 4. 

Sahan 3, tülbent 1, guruĢ 12. 

Don, tas 1, guruĢ 2. 

Kilim 3, guruĢ 3. 

Çuval 2, guruĢ 1. 

Yorgan 3, guruĢ 5. 
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DöĢek 3, guruĢ 3. 

Tender yorganı 1, guruĢ 1. 

Yasdık 1, guruĢ 2. 

Saban demir guruĢ 12. 

…demiri guruĢ 2. 

Kazma rebi„ 1. 

Hun hıĢve guruĢ 2. 

Saman guruĢ 4. 

Hırdavat menzili guruĢ 22. 

Cem„an yekün 241. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin iskat guruĢ 4. 

Deyn-i müsbet mihr-i müehher zevce-i el-mezbur Halime, guruĢ 30. 

Resm-i kıymet guruĢ 10. 

Katibe guruĢ 4. 

Çukadariye guruĢ 4. 

Muhzıra guruĢ 1. 

Cema„an guruĢ 53. 

Sahihu‟l-baki beyne‟l-verese guruĢ 288. 

Hisse-i zevce-i mezbure guruĢ 36 

Hisse-i ibni Ahmed guruĢ 56. 

Hisse-i ibni Musa guruĢ 56 

Hisse-i ibni Seyyid Osman guruĢ 56. 

Hisse-i ibni Seyyid Mustafa guruĢ 56. 

Hisse-i binti kebire Emine guruĢ 28. 

Sağiran-ı mezburan Seyyid Osman ve Seyyid Mustafaya valideleri mezbur Halime 

kıbel-i Ģer„iden vasi nasb olunduktan sonra merkume talebiyle sağiran zevcenin her 
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birine yevmi dörder akçe nafaka takdir kayd-ı Ģod fi 14 Muharremü‟l-haram sene 

1167. 

Bademoğlu Seyyid Mehmed ibni Mehmed Isbatırundan, Sıdıka karye-i mezburdan, 

Ahmed ibni Mustafa, es-Seyid Mehmed ibni el-Hac Mehmed. 

 

Sayfa 37 

Hüküm no 68 

Hüküm no: 68 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kürkciyan mahallesi ahalisinden olan Arif ibni Yusufun vefatından sonra 

mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürkciyan mahallesi sükkanından iken bundan akdem düyunu 

terekesinden ariz olduğı halde fevt olan Arif ibni Yusufun veraseti zevce-i menkȗha-i 

metrukesi Elife binti Ebubekir ve Mümine binti el-Hac Mustafa ile li-ebeveyn ibni 

Ömer Ahmed ibni Mehmede münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan 

sonra tereke ma„rifet-i Ģer„le verese talebiyle tahrir ve takdim ve beyne‟l-guremai 

tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i zikr olunur fi 14 Muharremü‟l-Haram sene 

1167. 

Der zimmet-i Telmeyanlı Ömerde guruĢ 70. 

Don kazganı guruĢ 3. 

TeĢt 1, guruĢ 4. 

Tencere 1, guruĢ 2. 

Leğence 1, guruĢ 1. 

Ġbrik 1, guruĢ 12. 

Tas 1, rub„ 3. 

Don tası guruĢ 2. 

Sahan 5, guruĢ 2. 

Lengeri 1, rub„ 3. 

Çuval 6, guruĢ 4. 

Zahire beyt guruĢ 6. 

Yorgan 3, guruĢ 6. 
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DöĢek 3, guruĢ 5. 

Yasdık 2, guruĢ 1. 

Boz kilim 1, guruĢ 1. 

Hadid kilim 1, guruĢ 4. 

ġıkk-ı kilim 1, guruĢ 1. 

Keçe 1, guruĢ 1. 

Sanduka 1, guruĢ 2. 

Arka esvabı guruĢ 15. 

Hırdavat menzili guruĢ 2. 

Cem„an guruĢ 130. 

Minhahȗ‟l-ihracat : 

Techiz-i tekfin iskat guruĢ 10. 

Katibe guruĢ 2. 

Hırdavat guruĢ 2. 

Muhzırana guruĢ 1. 

Cem„an guruĢ 15. 

Sahihu‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 115. 

Mihr-i müeccel müsbet zevcü‟l-mezbur Mümine guruĢ 100, minhe‟l-guremai guruĢ 

76. 

Deyn-i mihr-i müeccel zevcetü‟l-mezbur Elife guruĢ 50 minhe‟l-guremai guruĢ 38 .. 

Verese mezburdan bir nesne kalmadığı bu mahale Ģerh verildi. 

Hüküm no  69 

Hüküm no: 69 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: Ammu mahallesi ahalisinden Mehmed BeĢe ibni el-Hac Mehmed‟in adı 

geçen Hatice‟den kendine ait malını talep etmesi hsusunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ammu mahallesi ahalisinden bȃ‟is-i haze‟l-kitab Mehmed BeĢe 

ibni el-Hac Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„i hatır-lazımu‟t-tevkȋrde Medine-i 

mezburda Kanalıcı mahallesi sakinlerinden Hatice binti Abdullah nam Hatun 



97 
 

 
 

mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan on beĢ ay 

mukaddem iĢbu mezburanın zevcesi gaib …?.. Haliloğlu Kel Ali nam kimesneye 

kendi malından yüz guruĢ yüz batman kahveye teslim-i Ģer„i eylediğimde iĢbu 

mezbure Hatice müslim fihi-mezkȗrun edȃsına tarafeynden bi‟l-emr ve‟l-kabul kefil-

i bi‟l-mȃl olmağla kefȃlet-i mezkȗrına binaen müslim fihi-mezkȗrı iĢbu mezbure 

Haticeden taleb iderim sȗ‟ȃl olub edaya tenbih olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbure Hatice cevabında fi‟l-hakika tarih-i mezburda zevç-i merkum 

Kel Ali zimmetinde olan müslim fihi mezkûr yüz batman kahvenin edȃsına kefil-i 

bi‟l-mȃl olduğu bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrar ve i„tiraf itmekle „ali muceb ikrar-ı müslim fihi-

mezkȗrı kefȃletine binaen müdde-i mezbur Mehmed BeĢeye edȃ ve teslime mezbure 

Haticeye ba„de‟t-tenbih ma-hüve‟l-vakȋ„ bi‟t-taleb ketb olundu fi 23 ġevvali‟l-

muazzam sene 1166. 

ġühȗdü’l-Hȃl  

Koca Mehmed Ağa, …?.. es-Seyid Ali Dede ve gayrihüm. 

POZ 133 

Sayfa 38 

Hüküm no 70 

Hüküm no: 70 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Mal paylaĢımı 

Belge özeti: Körkün karyesi ahalisinden Yusuf ve Mustafa ibni Hakkı ve Hasan bin 

Ġsmail‟in kendi aralarında mal varlıklarını paylaĢmaları hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Körkün karyesi ahalisinden Yusuf ve Mustafa ibni Hakkı ve 

Hasan bin Ġsmail nam kimesneler ..?.. olub bundan akdem ziraat ve hırasda bir 

müddetden beri selasen ….olub hȃlȃ ma„rifet-i Ģer„le iktiza kabil-i edȃ itmeleriyle 

yedlerinde mevcud olan akar ve el-menkulȃt-ı merkumların rızalarıyle beynlerinde 

selasen taksim olunub merkumların aksȃm eyledikleri akar ve menkulȃt defteridir ki 

ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-salis iĢrin Muharremȗ‟l-haram sene seb„ ve 

sittin ve mie ve elf. 

Altı re‟s öküz guruĢ 60. 

Keçi re‟s 2, guruĢ 4. 

Merkeb re‟s 3, guruĢ 15. 

BeĢ kıt„a tarla guruĢ 20. 

Depeardı nam mahalde tiyek 600, guruĢ 30. 

Harabe bağ tiyek 130, guruĢ 5. 
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Kızılada nam mahalde bağ kıt„a 2, tiyek 1000, guruĢ 16. 

Köy yolunda bağ guruĢ 10. 

Yine bir kıt„a bağ tiyek 300, guruĢ 15. 

Cercer guruĢ 10. 

Husve kantar 5, guruĢ 65. 

Susam keyl 2, guruĢ 32. 

Üzüm guruĢ 7. 

KiĢne guruĢ 22. 

Alȃt-ı çift guruĢ 4. 

Tüfenk guruĢ 4. 

…guruĢ 4. 

Cem„an yekün guruĢ 287. 

Mustafanın zimmetine geçen eĢya ikrarıyle : 

Çuval 2, guruĢ 2. 

TeĢt 2, guruĢ 1. 

Tencere , guruĢ 1. 

Sahan 1, tas 1, guruĢ 2. 

Kilim 2, guruĢ 1. 

Sanduka guruĢ 2. 

Yorgan 1, döĢek 1, yasdık 1, guruĢ 2. 

Köhne Ģerit, guruĢ 1. 

Bulgur guruĢ 2. 

Buğday keyl 62, guruĢ 13. 

…guruĢ 1. 

Cem„an yekün guruĢ 24. 

Mezbur Yusuf geçen ikrarı ile : 

Menzil kıymeti guruĢ 30. 
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Saman kıymeti guruĢ 10. 

HaĢ 3, guruĢ 1. 

Tencere guruĢ 2. 

Ġbrik guruĢ 2. 

Kilim 1, guruĢ 2. 

Aba guruĢ 2. 

ġerit guruĢ 22. 

Döğme leğeni guruĢ 1. 

Tas pare 10. 

Sahan pare 10. 

Buğday keyl, guruĢ 10. 

Arpaa keyl 68, guruĢ 6. 

Cem„an yekün guruĢ 63. 

Minhahȗ‟l-ihracat guruĢ 438. 

Taksim olundukda yevmiye guruĢ 52. 

Merkumların ma„rifetleriyle olan guruĢ 32. 

 Masarıf mȃideleri taksim iden katibe guruĢ 32. 

Çukadara guruĢ 5. 

Muhzıra guruĢ 12. 

Cem„an yekün guruĢ 472. 

Sahihu‟l-baki guruĢ 3902. 

Hisse-i mezbur Yusuf guruĢ 130 semen 2. 

Hisse-i mezbur Mustafa guruĢ 130 semen 2. 

Hisse-i mezbur Hasan 130 semen 2. 

Sayfa 39 

Hüküm no 71 

Hüküm no: 71 Tarihi: 1167 
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Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Elmalı karyesinde sakin Arab Seyyid Ali ibni Seyyid Mehmed‟in 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Elmalı karyesinde sakin iken bundan akdem ber-vech-i ȃti 

fevt olan Arab Seyyid Ali ibni Seyyid Mehmedin veraseti zevce-i menkuha-i 

metrȗkesi Güllü binti Mehmed ile sulbi sağir oğlu Seyyid Mehmede ve sulbiye 

sağire kızı Fatmaya münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra 

müteveffȃ-yı mezburun ibni Ümmü olub sağiran-ı mezburan kıbel-i Ģer„iden vasi 

nasb ve ta„yin olunan Arab Seyyid Mehmed ibni Hızır nam kimesne vesayete ve 

mezbure Güllü dahi asaleten meclis-i Ģer„i Ģerif lȃzımȗ‟l-teĢrifde ashab-ı haze‟l-kitab 

salifü‟l-zikr Elmalı karyesi ahalisinden Himmet bin Yusuf ve Mehmed bin Mustafa 

ve diğer Mehmed bin Himmet ile karye-i mezbure kurbunda vȃkȋ„ Rağbe nam karye 

sükkȃnından Karakoyunlu cemaatinden Musa bin Mehmed ve oğlu Hasan ve UlaĢlı 

cemaatinden Veli bin  Monla Ahmed ve Biredinli Ali bin Mehmed ve Ġlikli Ahmed 

bin Hasan mahzarlarında her biri asaleten ve vesayeten üzerlerine da„vȃ ve takrir-i 

kelȃm idüb müteveffȃ-yı mezbur Arab Ali tarih-i kitabdan iki gün mukaddem 

kurbeteyn-i mezkûr …beynlerinde baĢında değnek cerhiyle mecruh olduğu halde 

bulunub katli na-ma„lum olmağla kasame ve diyetini taleb ideriz sȗ‟ȃl olunsun 

didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburdan Himmet ve Mehmed ve diğer Mehmed ve 

Musa ve oğlu Hasan ve Veli ve Ali cevablarında fi‟l-hakika müteveffȃ-yı mezbur 

baĢında değnek cerhiyle mecruhan tarȋk-ı „ȃmmda bulunub canib-i Ģer„iden dahi keff 

olunmuĢ idi deyü def„le mukabele ve bir kıt„a fetevȃ-yı Ģerife ibraz idüb mazmun-ı 

münifinde tarȋk-ı „ȃmmda bulunan maktulün ölüsü kurbunda olan karyenin 

ahalisinden diye taleb itmekle kȃdir olur mu cevab ba-cevabında Allah ȗ alem olmaz 

deyü buyurulub dȃne fi-gayr-ı memluk …?... „le-beytü‟l-mȃl ddeyü mültekıdan nakl 

ider edȃ olunmağın maktul mezbur mukaddema canib-i Ģer„iden keĢf olundukda 

tarȋk-ı „ȃmmda bulunduğu suret-i keĢifesinde masarıh olmağla ber-muceb fetevȃyı 

Ģerife mezbur Güllü ve vasi merkum Arab Mehmed kurbeteyn-i mezkȗreteyn 

ahalisine büyüce ma„ȃrızadan men„-birrle mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 23 

Muharremü‟l-Haram sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Faziletli Güllüzade es-Seyid Mustafa Efendi, Karaçalı oğlu Hacı Mehmed , es-Seyid 

Ġbrahim Çelebi taba„Ģı, es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa menzilci, Değirmencioğlu 

Mehmed, Kulakzade es-Seyid Ali Ağa, Koca Mehmed Ağa muhzıran. 
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Hüküm no 72 

Hüküm no: 72 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vergi  

Belge özeti: Hıyam karyesi sakinlerinin karyelerinden tahsil edilen para miktarının 

muhasebelerini yapmaları için dava etmeleri hususunda. 

 

Hȃlȃ MaraĢ beğlerbeği ve devletlü Mehmed PaĢa hazretleri tarȃf-ı ȃlilerinden bȃ-

buyuruldu ..?.. Çukadar Mehmed Ağa ve divanhane bölükbaĢılarından Veli Ağa 

mübaĢeretiyle Medine-i Ayntaba tabi„ Hıyam nam karye ahalisinden Balıkcı 

Mehmed ve Derbeder-oğlu Kara Ali ve Kozalak Hasan ve Ġsa-oğlu Ahmed ve Kara 

Mehmed oğlu Abdi ve Kara Hasan oğlu Ġsmail ve Penca-oğlu Alide ve Kösece ve 

…oğlu Ali ve Kör Ömer-oğlu Mehmed ve Kasab-oğlu Ahmed ve Pencaoğlu Merik 

ve Arslan oğlu Arif Mehmed ve AkbaĢ oğlu Mustafa ve Karabali-oğlu Mustafa ve 

Hanecioğlu Mustafa ve KaraAhmed-oğulları Mehmed ve Ömer nam kimesneler 

karye-i mezbure kethüdası rafi„i haze‟l-kitab Seyyid Osman ibni es-Seyyid Ġsmail 

nam kimesneyi meclis-i Ģer„a ihzar ve mahzarında her biri üzerine da„va ve takrir-i 

kelȃm idüb merkum es-Seyid Osman karyemizin altı seneden beri kethüdası olub bir 

def„a bin guruĢ ve bir def„a üç yüz elli guruĢ ve bir def„a dahi iki yüz elli guruĢ ve bir 

def„a dahi yüz guruĢ ve bir def„a dahi yediyüz guruĢ karyemizde salyane vȃkȋ„ 

olmağla ma„rifet-i Ģer„i ve mübaĢir ma„rifetiyle muhasebe olunmak matlubumuzdur 

didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Seyyid Osmana cevabında bȃ-ferman kazȃ-i 

Ayntabdan matlub olan imdȃd-ı hazırede ve seferiye ve mȃl-i avarız ve sȃ‟ir tekȃlif-i 

meclis-i Ģer„ide cümle a„yȃn ve eĢraf ma„rifetleriyle salyane ve tevzi„ olundukda 

karyemizin dokuz hanesine isabet iden salyane bir def„a iki yüz elli guruĢ ve bir 

def„a altı yüz guruĢ karyemizde salyane ve taraf-ı Ģer„iden Bali Efendi ma„rifetiyle 

ve bir def„a Battal Ağa ..?.. ma„rifetiyle altı yüz guruĢ salyane 

POZ 132 

Sayfa 40 

Hüküm no 72’nin devamı 

Vȃkȋ„ olub tarih-i kitabdan yiğirmi gün mukaddem dahi canib-i Ģer„iden virilan defter 

ve mürasele mucebince cümlemizin ma„rifetiyle yedi yüz guruĢ tevzi„ olub otuz bir 

akçesine vaz„iyed olunmadığı didikde fi‟l-hakika yiğirmi gün mukaddem olan yedi 

yüz guruĢ hȃlȃ ahali-i karye zimmetlerinde olduğu müdde„iyyun-ı mezburdan dahi 

ikrȃr idüb ba„de üç def„ada ma„rifet-i Ģer„le ve müĢtak ma„rifetiyle vȃkȋ„ olan salyane 

kara muhasebesi görülüb kethüda-yı mezbur Seyyid Osman zimmetinde bir nesne 

zahir ve sabit olmadığı lede‟l-Ģer„i ..?.. nümȃyan olmağla mucebince müdde„iden 

mezburdan büyüce ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ yine ahali-i karyeden olub 

müdde„iyyun-ı mezburundan ma„dalarından mazbutu‟l-esȃmı …?.. kethüda ve 

merkum Seyyid Osmana zimmetinde bir nesnemiz yokdur deyü ikrȃr itmeleriyle mȃ-
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vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-iĢrin fi Muharremü‟l-Haram sene seb„ ve 

sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl  

Fahrȗ‟l-ulema Seyyid Mehmed Efendi el-müfü hȃlȃ, Fahrȗ‟l-ulema Abdurrahman 

Efendi el-müftü sabıka, Fahrȗ‟l-ulema Mustafa Efendi müftü sabıka, Seyyid Hacı 

Mehmed Efendi el-müderris, Seyyid Ali Çelebi Behisnizade, Abidin bin Ali Çelebi, 

Seyyid Mehmed Emin Ağa dizdar, Seyyid Efendi Hindizade Bekir Ağa, Seyyid Hacı 

Ġsmail Ağa naibzade, Fahrȗ‟l-akran Hacı Mehmed Ağa .., Seyyid Ali Ağa .. 

Hüküm no 73 

Hüküm no: 73 Tarihi: 1167 

Belge türü:  Belge Konusu:  

Belge özeti: Mevlana es-Seyid Mustafa Efendi‟nin  

 

Husus-ı ȃti‟l-beyanın mahallinde ketb ve tahriri iltimas olunmağın savb-ı Ģer„i ..?.. 

Mevlana es-Seyid Mustafa Efendi ma„dunen ta„yin ve irsal olunub ol-dahi Medine-i 

Ayntabda Ammu mahallesinde vȃkȋ„ Hindizade odasına tabi„ Hıyam nam karye 

ahalisinden Derbeder oğlu Kara Ali ve Balıkcı Mehmed ve Kasab oğlu Ahmed ve 

Kara Bali oğlu Mustafa DağbaĢoğlu Mustafa ve Serçe Mehmed ve Kara Ahmedoğlu 

Ömer ve Ġsa oğlu Ahmed ve Arslan oğlu Mehmed ve es-Seyid Abdullah ibni es-

Seyid Mehmed ve Hacı Erbek oğlu Abdullah ve Pencaoğlu Alik ve Hacı Erbek oğlu 

Ali ve Köse Hüseyin oğlu Mustafa ve TekĢioğlu Mehmed ve Kozalakoğlu Hasan ve 

Pencaoğlu Merik ve Kara Hasan oğlu Ġsmail ve Kara Ahmed oğlu Mehmed ve 

BektaĢ Ağa ve Seyyid Ġsmail nam kimesneler meclis-i ma„kud-ı mezkûrda rafi„i 

haze‟l-kitab es-Seyid Ali Ağa ibni Abdurrahman Ağa mahzarında her biri bi‟t-

tav„ȗ‟s-saf ikrar-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb bundan akdem karyemiz ahalisi tarafeyn 

olub bizim tarafımızdan hȃlȃ MaraĢ beğlerbeği devletlü Mehmed PaĢa hazretleri 

taraf-ı ȃlilerine arzuhal idüb karyemiz kethüdası iĢbu Seyyid Osmana bir bayrakdar 

baĢı ve bir çukadar mübaĢir ta„yin itdirtüb mübaĢir ma„rifetiyle meclis-i Ģer„ide 

muhasebe-i mezkûr bilüb mübaĢir mumȃ-ileyh me‟kȗlȃt ve masarıfları ve hizmet-i 

mübaĢiriye geri virilmek iktiza eyledikde dört yüz yiğirmi üç guruĢ harç ve sarf 

olunub meblağ-ı mezburu muma-ileyh Ali Ağadan istidȃne eylediğimizde mezbur 

Derbeder oğlu Kara Aliye yüz guruĢ ve Balıkcı Mehmede  (belge tahrip) Kasaboğlu 

Ahmede elli guruĢ ve Kara Balioğlu Mustafaya yüz guruĢ ve Kara Hasan oğlu (belge 

tahrip) ve Pencaoğlu Alinin elli guruĢ ve Kara Ahmed oğlu Ömere yiğirmi üç guruĢ 

cem„an dört yüz yiğirmi üç guruĢu Ģürut seb„a-i mukayyede-i ta„dadı ve bir ay va„de 

ile muma-ileyh es-Seyid Ali Ağa salim-i Ģer„i idüb her birimiz dahi tarafeynden bi‟l-

emr ve‟l-kabul kefalet-i sahiha-i Ģer„iye ile ..?.. ahirin zimmetine lȃzım gelen müslim 

fihi-mezkȗre kefil-i bi‟l-mȃl oldukda vacibȗ‟l-edȃ kendi deynimizdir didiklerinde 

gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i husus-ı mezburı Mevlana-yı merkum mahallinde ketb ve 

tahrir ve ba„de 
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Sayfa 41 

Hüküm no 73’ün devamı 

Ma„ȃn bȃ‟is ve irsȃl olunan emenayı Ģer„le meclis-i Ģer„a gelüb her biri „ale‟v-vuku„a 

inhȃ ve takrir itmeleriyle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-havi ve‟l-iĢrin 

min Muharremü‟l-haram sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Hindizade el-Hac Ebubekir Ağğa, es-Seyid Yusuf Ağaya …, Öuassareci el-Hac 

Musa, KöĢker Seyyid Ali ibni Ali, Sübhanverdi oğlu KöĢker Seyyid Abdullah, Kaya 

Ali oğlu el-Hac Mehmed Beğ mahallesinden, Bakkal el-Hac Mehmed ibni Hacı 

Ġbrahim kurb-ı Zincirliden, Tahtacı oğlu Mustafa BeĢe Beğ mahallesinden, Kahveci 

el-Hac Ömer ibni Mehmed Ammudan, Koca Mehmed Ağa bin muhzıran. 

Hüküm no 74 

Hüküm no: 74 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Yaralanma ve ölüm 

Belge özeti: Ömer ibni Ahmed‟in değirmen üzerine duvar inĢa ederken yaralanması 

ve sonrasında ölümü hususunda. 

 

Hȃlȃ MaraĢ beğlerbeği devletlü inayetlü Mehmed PaĢa hazretleri taraf-ı „ȃlilerinden 

husus-ı ȃti‟l-beyana bȃ-buyuruldu Ģerife ta„yin buyurulan Çukadar Mehmed Ağa ve 

divangan bölükbaĢılarındanVeli Ağa mübaĢeretleriyle Medine-i Ayntaba tabi„ Hıyam 

nam karye ahalisinden Ömer ibni Ahmed nam kimesne karye-i mezburede rafi„i 

haze‟l-kitab BektaĢi Ağa ibni el-Hac Mehmed Ağa meclis-i Ģer„a ihzar ve 

mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan on bir sene 

mukaddem li-ebeveyn karındaĢım Süleyman nam sağirin değirmen üzerine duvar 

münhedem olub mecruh oldukda iĢbu mezbur BektaĢioğlu Mehmed ve Değirmenci 

AĢebaĢı oğlu Ahmed karındaĢı mezbur BektaĢi Ağanın menziline getirüb iki gün 

menzilinde kalub ba„de fevt olmağla sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi icrȃ olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟l BektaĢi Ağa cevabında fi‟l-hakika karındaĢı 

mezburun üzerine bir ahdın sınu„ı yoğiken bi-kazȃillȃh-i Teali duvar münhedem olub 

emlȃk oldukda iĢbu mezbur Ömer karye-i mezbur ahalisinden Semerci Mehmed ve 

Arslan oğlu Mustafa nam kimesnelere sizin duvarın dibindde buldum deyü ol-haynda 

da„vȃ idüb isbat dahi itmeyüb mezburlara yemin virüb ol-vechle Ģer„a ma„ȃrızadan 

men„ ve hüccet-i Ģer„iyye olunub tescil-i Ģer„i olunmuĢ idi deyü kedni menzillerine 

ba„de‟l-münhedem getirdiklerini dahi bi‟l-külliye inkȃr mezbur Ömerin mukaddema 

Sahreci Mehmedden ve Arslan oğlundan ber-vech-i muharrer da„vȃsı sicil-i mahfuza 

dahi mukayyed bulunduğundan ma„dȃ takrir-i meĢruhına binaen mezbur BektaĢın ve 

oğlunun duvarı münhedemde kat„a alaka ve müdahaleleri olmayub ber-vech-i 

muharrer münhedem olduktan sonra merhameten menzillerine dahi getirseler Ģer„an 

bir nesne lȃzım gelmemekle müdde-i mezbur büyüce ma„ȃrızadan men„ birrle ma-
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vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı tahriren fi‟l-yevmü‟liĢrin min Muharremü‟l-haram sene 

seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hal 

Fahrȗ‟l-ulema Faziletli es-Seyid Mehmed Efendi el-müftü hȃlȃ, fahru‟l-ulema 

faziletli Abdurrahman Efendi el-müftü sabıka, fahrȗ‟l-müderrisin es-Seyid Mahmud 

Efendi, fahrȗ‟l-sadȃt es-Seyid Ali behisnizade Nakıb sabıka, fahrȗ‟l-akran …el-Hac 

Mehmed Ağa hȃlȃ, fahrȗ‟l-akrȃn es-Seyid Mehmed Emin Ağa dizdar-ı sabık. 

 

Hüküm  no 75 

Hüküm no: 75 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Mülk talebi 

Belge özeti: Ġki bin tiğek bağın eĢkıyalar tarafından zabt edilmesinin ardından 

kendisinin mülkü olduğunu iddia eden Ahmed ibni Ebubekir‟in malını almak için 

davada bulunması hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Muzur nam karye ahalisinden rafi„a haze‟l-kitab Ahmed ibni 

Ebubekir nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lazımu‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede 

ġehreküstü mahallesinde sakin ve zikr-i ȃti bağa vaz„iyyed olan es-Seyid Ahmed ibni 

Ebubekir nam kimesne mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb karye-i 

mezbureda vakȋ„ bir tarafdan Beyoğlu Monla Mehmed bağı ve üç tarafdan arz-ı hȃli 

ile mahdud iki bin tiyek bağ babamdan müstakil ve yedimde mülküm olub tarih-i 

kitabdan on iki sene mukaddem ekrad eĢkıyası istilasından karye-i mezbure ahalileri 

deyni perakende olduğumuzda bağ-ı mahdud mezkȗrı sahib kalub hȃlȃ yedi yüz 

tiyekliği iĢbu mezbur Seyyid Ahmedin yedinde buldum taleb iderim sȗ‟ȃl olunsun 

didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Seyyid Ahmed cevabında salfü‟l-zikr yedi yüz tiyek 

bağı bir buçuk sene mukaddem müezzin Monla Ali nam kimesneden elli guruĢa iĢtirȃ  

 

POZ 131 

Sayfa 42 

Hüküm no 75’in devamı 

Eyledim deyü vech-i muharrer müdde-i mezburun mülkü olduğunu inkȃr idicek 

müdde-i mezbur Ahmedden müdde„asına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i 

ahrar ricȃl-i müsliminden Ali bin Abdullah ve GülmüĢ Ali oğlu Ali nam kimesneler 

li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika mahdud-ı 

mezkûr iki bin tiyek bağ iĢbu müdde-i mezbur Ahmedin babasından müstakil mülk-i 

mevrusı olub ekrad-ı eĢkıyanın karye-i mezbure ahalileri perakende olduğunda bilȃ-

hesab mülahazasıyle yedi yüz tiyeğini iĢbu mezbur Seyyid Ahmed iĢtira eylemiĢ ol-



105 
 

 
 

vechle iĢbu mezbur Seyyid Ahmedin yedinde olan yedi yüz tiyek bağı müdde-i 

mezbur Ahmedin mülküdür biz bu hususda bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehadet dahi 

ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eylediklerinde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye 

Ģehadeti makbul olmağın mucebince zikr olunan yedi yüz tiyek bağdan mezbur 

Seyyid Ahmedin kasr-ı yedine ba„de‟t-tenbih Medine-i mezburede Seng-i Tavil 

mahallesinden Yusuf bin Ramazan nam kimesne müdde-i mezbur Ahmed 

mahzarında ikrar idüb bağ-ı mahdud mezkûrda benim kat„a alaka ve müdahalem 

yokdur didikde ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı. Fi‟l-yevmü‟l-iĢrin min Ģehr-i 

Muharremü‟l-haram sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

Hüküm no 76 

Hüküm no: 76 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Gerceğin karyesi ahalisinden olan Yakub ibni Abdullah‟ın vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Gerceğin nam karye ahalisinden iken bundan akdem fevt 

olan Yakub ibni Abdullahın veraseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi AiĢe binti 

Abdurrahman ile sulbi kebir oğulları Kamil ve Mehmede ve kebire kızları Emine ve 

Fatma ve Elife ve Halime ve Haticeye münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak 

olduktan sonra mezbure Elife meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde zikr-i ȃti bağa 

vaz„iyyed olan Mahmiye-i Halebü‟Ģ-Ģehba ahalisinden rafi„i haze‟l-kitab Hasan Ağa 

ibni Ebubekir nam kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb karye-i 

mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan Zahiroğlu Ali ve iki tarafdan harabe ve bir tarafdan 

Sabıroğlu mülkleri ile mahdud ve bin tiyek bağı babam Yakubun ile‟l-vefat mülkü 

olub tarih-i kitabdan yedi sene mukaddem fevt oldukda bi‟l-irsü‟l-Ģer„i bizlere intikal 

ve isabet ider iken bağ-ı mezkȗrın tamamını on üç seneden beri fuzuli zabt itmekle 

hissemi taleb iderim sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Hasan Ağa 

cevabında fi‟l-hakika bağ-ı mahdud mezkûr mezbure Elifenin babası mülkü olub 

ba„de vefat karındaĢı mezbure Mehmedi hissesine ta„yin ve tahsis olunmağla mezbur 

Mehmed tarih-i kitabdan on üç sene mukaddem yetmiĢ guruĢa bȃki bey„-i bat sahih-i 

Ģer„i ile bey„ eyledi …?... mezbure Elife hazıre ve ..?.. olub sakin oldu deyü def„le 

mukabele ve bir kıt„a fetevȃ-yı Ģerife ibrȃz idüb mazmun-ı münifinde zide-mülk-i 

keremini Ģu kadar akçeye Ömere bey„ idüb lakin mezburun karındaĢı h mend- bey„ 

mezbureye vȃkȋ„ olub sükût ile Ömer ve birkaç sene mutasarrıf olduktan sonra mend-

evvel gerimde benim hissem vardır deyü da„va ile mesmu„ı olduğu cevab ba-

cevabında olmaz deyü buyurulub bağ akȃran o ba„zı akȃriye ya„lemü‟l-bey„ …..?..... 

nakli irad olunmağın gıbbe‟l-istintak mezbure Elife cevabında bağ-ı mahdud mezkûr 

tarih-i kitabdan on üç sene mukaddem karındaĢı mezbure Mehmedden yetmiĢ guruĢa 

iĢtirȃ eyledikde mezbure …?.... ve sakin olduu ikrȃr ve i„tiraf itmekle „ali-muceb 

ikrarhen ber-muceb fetevȃyı Ģeerife mezbure Elife hisse-i merkumasından men„ 

birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi 8 Muharrem sene 1167. 
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ġühȗdü’l-Hȃl  

Es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa .., Mustafa Efendi ibni el-Hac Hasan Efendi, Ağazade 

el-Hac Abdurrahman Efendi, Kürd Ahmed Efendi, ..Topcu Mehmed, ġahin BeĢe, 

KarındaĢı Osman BeĢe. 

Sayfa 43 

Hüküm no 77 

Hüküm no: 77 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Bey mahallesi sakinlerinden olan Ġbrahim Efendi ibni el-Hac Hakkı 

Efendi‟nin vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Bey mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat iden 

Mihnizade el-Hac Ġbrahim Efendi ibni el-Hac Hakkı Efendinin veraseti zevce-i 

menkȗha-i metrȗkesi Emine binti es-Seyid Hasan Çelebi ile sulbi-kebir oğullarım el-

Hac Hanefi ve Mehmed Efendi  ve Abdulmennan ve Ahmed ve es-SDeyid Mustafa 

ve es-Seyid Mehmed ve diğeri es-Seyid Mehmede ve kebire kızı Ümmühanı ve 

sağire kızı Haticeye ba„de‟l-hisar-ȗ‟Ģ-Ģer„i mezbur Abdülmennan meclis-i Ģer„a hatır-

lȃzımȗ‟t-tevkȋrde karındaĢı ve zikr-i ȃti menzile vaz„iyyed olan bȃ„is-i haze‟l-kitab 

mezbur Mehmed Efendi mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i 

mezburede vȃkȋ„ kıbleten tarȋk-ı has ve Ģimalen Abdurrahman Efendi ve Ģarkan tarȋk-

ı „ȃmm ve garben Emine oğlu menzili ile mahdud menzilin tamamı babamız 

müteveffȃ-yı mezburun il‟l-vefat mülkü olub ba„de vefat beynimizde bi‟l-farizatü‟l-

Ģer„iyye taksim olunmak iktizȃ ider iken menzil mahdud-ı mezkûrun canib garbında 

vȃkȋ„ Ģarkan nazır bir fevkani beyt ve tahtında bir kiler ve bir matbah ve havluyı 

mu„ayyinesi iĢbu mezbur Mehmed Efendi fuzuli müstakilan zabt itmekle hȃlȃ zabt 

eylediği menzil mezkûrdan hissemi taleb iderim sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl 

merkum mehmed Efendi cevabında hȃlȃ sakin olduğum büyüt-ı mezkȗrenin arsası 

babam müteveffȃ-yı mezburun mülkü olub tarih-i kitabdan on iki sene mukaddem 

bȃki arsa-yı mezkȗreyi hibe ve temlik idüb ben dahi arsa-i mezkȗre üzerine kendi 

malımdan menzil bina eyleyüb ve ber-vech-i muharrer arsa-i mezkȗreyi baki tenbih 

eylediğini ve kendi malımdan üzerine bina ve ol-vechle menzil-i mezkûrda alakası 

olmadığını babam müteveffȃ-yı mezbur el-Hac Ġbrahim Efendi tarih-i mezburda 

huzur-ı müsliminde ikrȃr ve i„tiraf eyledi deyü def„le mukabele idilecek gıbbe‟l-

istintak ve‟l-inkȃr merkum Mehmed Efendiden def„i mezkȗrına mutabık beyyine 

taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Monla Ali ibni el-Hac Mustafa ve 

Monla Mehmed ibni Abdurrahman Efedni nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade meclis-i 

Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika tarih-i kitabdan on iki sene mukaddem 

müteveffȃ-yı mezbur el-Hac Ġbrahim Efendi oğlu iĢbu mezbur Mehmed Efendinin 

sakin olduğu bir fevkani beyt ve tahtani bir kiler ve bir matbah ve havluyı mu„ayyen 

arsa-i haliye iken oğlum Mehmed Efendiye hibe eyledim ve üzerine kendi malıyla 
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bina eyledi mülküdür benim kat„a alaka ve müdahalem yokdur deyü bizim 

huzurumuzda ikrȃr ve i„tiraf eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz Ģehȃdet 

dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟itü‟l-

kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince mezbur Abdülmennan büyüce 

ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-hams ve‟l-

iĢrin min Muharremü‟l-haram sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahrȗ‟l-ulema Abdurrahman Efedni müftü sabıka, fahrȗ‟l-ulema es-Seyid Mustafa 

Efedni müftü sabıka, Fahrȗ‟l-akran es-Seyid Mehmed Emin Ağa, el-Hac Musa 

muasareci. 

Hüküm no 78 

Hüküm no: 78 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢ mahallesi ahalisinden olan Sirac Molla Hasan bin 

Abdullah‟ın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Seng-i NakkaĢ mahallesinde fevt olan Sirac Molla Hasan bin 

Abdullahın veraseti zevcesi Hatice binti Mehmed ile sağir oğlu Mehmede münhazır 

olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi tahrir ve ma„rifet-i Ģer„le takdim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-sabi„ iĢrin Cemaziye‟l-evvel sene 

1167. 

Mushaf-ı Ģerif guruĢ 3. 

Nısf hisse-i menzil der-mahalle-i mezbur guruĢ 100. 

Sahan 26, guruĢ 10. 

Lengeri 12, guruĢ 5, 

HoĢ ab-ı tas 8, guruĢ 4. 

Tepsi 1, guruĢ 2. 

Leğen 1, guruĢ 2. 

Alaca entari 1, guruĢ 5. 

Kutnu kapan 1, guruĢ 3 rebi„ 3. 

BeĢ çukaya kabil kürek 1, guruĢ 5. 

Cebe kürk 1, guruĢ 1. 
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ÇığĢar 1, guruĢ 12. 

Sare 1, guruĢ 2. 

Kavuk sarık köhne 1, guruĢ 2. 

Sarık 1, guruĢ 1. 

Entari köhne 1, guruĢ 2. 

Satıl 1, guruĢ 2. 

Sağir ibrik 1, pare 5. 

Güğüm 1, guruĢ 12. 

Abdest ibriği 1, guruĢ 2. 

Sini 1, guruĢ 2. 

Ġskemle 1, guruĢ 2. 

Lengeri 1, guruĢ 2. 

..1, guruĢ 2. 

Rafda çanak 8000 fincan guruĢ 2. 

Cam tas 2, guruĢ 2. 

Sahni 1, rub„ 1. 

Tencere 2, guruĢ 3. 

Sanduka bulgur  keyl 2, guruĢ 3. 

Tabe 1, rub„ 1. 

Kahve ibriği 1, rub„ 1. 

Kilim 1, guruĢ 3. 

…3, guruĢ 5. 

Simli bıçak 1, guruĢ 5. 

KuĢak 1, guruĢ 1. 

DöĢek 3, guruĢ 6. 

Yorgan 2, guruĢ 4. 

Yasdık 1, guruĢ 2. 
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Köhne halı guruĢ 1. 

Kilim 1, guruĢ 3. 

…1, guruĢ 3. 

Bıçak 8, guruĢ 12. 

Sarık 1, rub„ 1. 

ġerit 2, guruĢ 2. 

Ġbrahimlide bağ hissesi guruĢ 4. 

sirachanede eĢya guruĢ 26. 

Der-zimmet-i Kilis Sirac Ahmed BeĢe guruĢ 100. 

Cem„an yekün 323. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin defter-i katibe guruĢ 10. 

Ġskat-ı salat guruĢ 10. 

Mezbur binti zevce-i mezbur guruĢ 100. 

Ġnde müsbet zevce-i mezbur guruĢ 60. 

Resm-i kıymet guruĢ 6. 

Katibe guruĢ 2. 

Çukadariye guruĢ 2. 

Muhzırana guruĢ 1. 

EĢya füruht oldukda olan masarıf guruĢ 2. 

Cem„an yekün 191. 

Sahihu‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 132. 

Hisse-i zevce-i mezbur guruĢ 162. 

Hisse-i ibni el-mezbur Mehmed guruĢ 115. 

 

 

POZ 130 
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Sayfa 44 

Hüküm no 79 

Hüküm no: 79 Tarihi: 1166 

Belge türü: Defter Belge Konusu: Menzil ücretlerinin 

kaydedilmesi 

Belge özeti: Hane baĢına düĢen menzil ücretlerinin deftere kaydedilmesi hususunda 

 

ĠĢbu bin yüz altmıĢ altı senesi mah-ı Zilka„detü‟Ģ-Ģerife ibtidasından altı ay tamamına 

değin es-Seyid el-Hac Ahmed Ağayı iki bin guruĢ ile menzil ücreti cümle ma„rifeti 

ve mağrifetleriyle  menzilci ittihaz idüb meblağ-ı mezbur nefs-i ġehreküstü Zincirli 

beĢhanesine tevzi„ olundukda beher haneye on altıĢar guruĢ isabet itmekle defteridir 

ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi Cemaziye‟lahir el-mezbure. 

Mahalle-i Akyol hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Molla Ahmed hane 1. 

Mahalle-i Hayikbaba hane 2. 

Mahalle-i Hayik Müslüman hane 6, rubi„ 1. 

Mahalle-i Yalnızkan hane 2. 

Mahalle-i Hayik zımmiyan hane 12. 

Mahalle-i Eblehan hane 2, rub„ 1. 

Mahalle-i Kazanlı hane 12. 

Mahalle-i kurb-ı Kozanlı hane 2. 

Mahalle-i Ġbn-i Eyüb hane 5. 

Mahalle-i Bey hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Bey hane 2. 

Mahalle-i Kayacık hane 2. 

Mahalle-i kurb-ı Kayacık hane 2. 

Mahalle-i Çukur hane 62. 

Mahalle-i Tarla-yı Atik hane 6. 

Mahalle-i Ammu hane 4, rub„ 3. 

Mahalle-i Tövbe hane 4, rub„ 3. 
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Mahalle-i Alennecar hane 62. 

Mahalle-i Yenhi hane 32. 

Mahalle-i Seng-i NakkaĢ hane 1 rub„ 3. 

Mahalle-i Seng-i HoĢkadem haane 1, rub„ 3. 

Mahalle-i Seng-i Tavil hane 12. 

Mahalle-i Tarla-yı Cedidhane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Tarla-yı cedid hane 2. 

Mahalle-i kurb-ı Zincirli hane 22. 

Mahalle-i Eblehan hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Musluhzade hane 2. 

Mahalle-i ġarkiyan hane 22. 

Mahalle-i ġehreküstü hane 12. 

Mahalle-i kurb-ı ġehreküstü hane 2. 

Mahalle-i kurb-ı Kalaoğlu hane 1. 

Mahalle-i Hızır ..hane 1. 

Mahalle-i Cevizlice hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Cevizlice hane 2. 

Mahalle-i …hane 12. 

Mahalle-i Karasakal hane 1. 

Mahalle-i Ġbn-i Kör hane 2. 

Mahalle-i Kızılcamescid hane 2. 

Mahalle-i Kürkciyan hane 5 rub„ 1. 

Mahalle-i mahalle-i Kürtünciyan hane 2. 

Mahalle-i Kanalıcı hane 1, rubi„ 1. 

Mahalle-i Kayser hane 1, rub„ 3. 

Mahalle-i Cabi hane 2, rub„ 1. 

Mahalle-i TıĢlaki hane 12. 
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Mahalle-i kurb-ı Mağara hane 1. 

Mahalle-i Kastel hane 1, rub„ 1. 

Mahalle-i Bostancı hane 2. 

Mahalle-i kurb-ı Bostancı hane 1, rub„ 1. 

Mahalle-i …hane .. 

Mahalle-i Kızılhisar hane rub„ 1. 

Mahalle-i Ġbn-i ġeker hane 4. 

Cem„an haneha-yı nefs-i Ģehir aded 125, yalnız yüz yiğirmi beĢ hanedir. 

Hüküm no 80 

Hüküm no: 80 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hizmet karĢılığının 

kaydedilmesi 

Belge özeti: MaraĢ mutasarrıfı Mehmed PaĢa‟nın hizmeti karĢılığı hesap olunduktan 

sonra deftere kaydedilmesi hususunda. 

 

Hȃlȃ MaraĢ mutasarrıfı devletlü Mehmed PaĢa hazretlerinin altmıĢ altı senesi ba-

ferman-ı „ȃli imdȃd-ı hazıriyeden kat„ȗ‟l-yevm hesabı üzre hisselerine aid sekiz yüz 

guruĢ ve yüz guruĢ dahi hizmet-i mübaĢeret ve müĢarü‟n-ileyh hazretleri MaraĢ 

azimetlerinde kazȃ-i Ayntabda BeĢköhne nüzullerinde olan masarıf ve sinin-i 

mezbure Rebi„ȗ‟l-ahirinden altmıĢ yedi senesi Muharremü‟l-haramına gelinceye 

değin vȃkȋ„ olan masarıf-ı vilayet cümle ma„rifet ve ma„rifet-i Ģer„le hesab olunub 

salyane olundukda Orul ve Göçek ve Sam karyelerine müĢȃrü‟n-ileyh …binaen zikr 

olunan üç karyenin on hanesinden ma„dȃ Ģehir ve karraların beher hanesine on üç 

guruĢ isabet itmekle Ģehir ve karranın haneleri defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur 

fi‟l-yevmü‟l-samin min Muharremü‟l-haram sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

AltmıĢ altı senesi Ramazanın yiğirminci günü eyalet-i MaraĢ ve devletlü Mehmed 

PaĢa hazretlerine tevcih buyurulmakla kıste‟l-yevm hesabı üzre imdad-ı hazıriyeye 

hissesi guruĢ 800. 

Husus-ı mezbur için müĢarü‟n-ileyh hazretleri emriyle sadrazam çukadarı hizmet 

guruĢ 100. 

MüĢarü‟n-ileyh hazretleri MaraĢa teĢriflerinde Ayntab kullarında beĢ gün verilen 

zahire ve altmıĢ altı Rebi„ȗ‟l-ahirinden tarihi deftere gelince ..?..virdikleri …142 

guruĢ 92. 

Mum yağı guruĢ 4, rebi„ 1….?...,  
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…3, guruĢ 87. 

Üzüm bağı batman 95, guruĢ 95. 

Kasabasının müĢarü‟n-ileyh hazretlerine vesȃ‟iranı da derundeye yafte ile virdikleri 

resm-i ganem kantar 22, guruĢ 50. 

Virede el-Hac Mehmed Ağa müĢarü‟n-ileyh hazretlerine istikbale getirdiklerinde 

taraf-ı vilayetden verilen bir re‟s at guruĢ 100. 

Kadife eyer guruĢ 30. 

..?..2, guruĢ 6. 

ġeker ve baharat guruĢ 5 rebi„ 3. 

Hacı Mehmed Ağaya harçlık guruĢ 30. 

Ham kahve keyl 72, guruĢ 24. 

Mest babuc hazine guruĢ 34. 

Sahih sahih sahih sahih sahih sahih. 

Sayfa 45 

Hüküm no 80’in devamı 

MüĢarü‟n-ileyh hazretleri tarafından gelen zahireci reaya hizmet guruĢ 100, masraf 

guruĢ 22. 

Arpa hesabının aayında derundeye bakan ile verdikleri Ģaayr keyl 45 guruĢ 55. 

RiĢvanzade mihirdarı Kilise gidince masarıf guruĢ 112. 

Vezir çukadarı Hacı Ali Ağanın Süleyman PaĢadan  kefil ve yeni mübaĢire hizmet 

20. 

Süleyman PaĢa tarafından …?... için gelen Ağaya mukaddema deftere vaz„ olunan 

hizmetden ziyade virilan guruĢ 50, masarıf guruĢ 15. 

Mukaddema Ġstanbula gidende görülen guruĢ 300. 

Battal Ağa yedine samid ve Mehmed PaĢa duvar kereste guruĢ 46…guruĢ 3. 

Süleyman PaĢa tarafından mukaddema asker için bi‟l-refa„at gelenlere guruĢ 50. 

Kılıçlu ve binbaĢıya… getüren çukadara hizmet guruĢ 11. 

Emin-i vilayet için sailere guruĢ 8. 

Zarelizade tarafından Haleb ve valisine at getirenlere guruĢ 4. 
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Mukaddema deftere vaz„ olunan yük ve çift ve bez guruĢ 40. 

..?... buyuruldu getiren çukadara guruĢ 8 rebi„ 1. 

Suyoluna ve Kızılhisara gidince cümle ile olan masarıf guruĢ 35. 

…kilim ve minderlik çift guruĢ 15. 

Arsa hasılatı kurbunda çağıl kaldırmağa masarıf guruĢ 62. 

RiĢvanzade tarafından gelen Selim Ağaya masarıf guruĢ 112. 

Mehmed PaĢa tarafından mendilli için gelen çukadara ve odabaĢına guruĢ 15. 

Mahkemede …üzre ta„mir olundukda guruĢ 4. 

Kethüda odası evi ta„mir ve çeĢme teçhizi guruĢ 7. 

Ba„zı iktiza iden ta„mirat icab ve mir-cebe ve tüccara ve yapıcıya guruĢ 122. 

….?..... hisse aded 110, guruĢ 52, harç-ı defter guruĢ 230. 

Katib Efendilere guruĢ 10. 

Hadȃmeye guruĢ 20. 

Cem„an yekün 2552. 

Mahalle-i Akyol hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı (tahrip) hane.. 

Mahalle-i Hayikbaba hane (belge tahrip) 

Mahalle-i Hayik Müslüman hane 6 rub„ 1. 

Mahalle-i Yalnız hane 2. 

Mahalle-i Eblehan hane 2, rub„ 1. 

Mahalle-i Cabel ferman hane 12. 

Mahalle-i Kozanlı hane 22. 

Mahalle-i kurb-ı Kozanlı hane 2. 

Mahalle-i Ġbn-i Eyüb hane 5. 

Mahalle-i Hayik hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Bey hane 2. 

Mahalle-i Kayacık hane 1 rub„ 3. 
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Mahalle-i kurb-ı Kayacık hane 2. 

Mahalle-i Çukur hane 22. 

Mahalle-i Tarla-yı Atik hane 6. 

Mahalle-i Ammu hane 4, rub„ 3. 

Mahalle-i Tövbe hane 4 rub„ 3. 

Mahalle-i Alennecar hane 62. 

Mahalle-i Seng-i HoĢkadem hane 1, rub„ 3. 

Mahalle-i Seng-i Tavil hane 12. 

Mahalle-i kurb-ı Tarla-yı Cedid hane 2. 

Mahalle-i Tarla-yı Cedid hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Zincirli hane 22. 

Mahalle-i …hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Musul hane 2. 

Mahalle-i Yenhi hane 32. 

Mahalle-i ġehreküstü hane 12. 

Mahalle-i kurb-ı ġehreküstü hane 2. 

Mahalle-i kurb-ı Kalaoğlu hane 1. 

Mahalle-i Hızır ÇavuĢ hane 1. 

Mahalle-i Kozluca hane 3. 

Mahalle-i kurb-ı Kosluca hane 2. 

Mahalle-i Boyacık hane 12. 

Mahalle-i Karahisar hane 1. 

Mahalle-i Ġbn-i Kör hane 2. 

Mahalle-i Kızılcamescid hane 2. 

Mahalle-i Kürkciyan hane 5 rub„ 1. 

Mahalle-i Kürtünciyan hane 2. 

Mahalle-i Kanalıcı hane 1, rub„ 1. 
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Mahalle-i Kayser hane 1, rub„ 3. 

Mahalle-i Cabi hane 2 rub„ 1. 

Mahalle-i TıĢlaki hane 12. 

Mahalle-i kurb-ı MağarabaĢı hane 1. 

Mahalle-i Katel hane 1, rub„ 1. 

Mahalle-i Bostancı hane 2. 

Mahalle-i kurb-ı Bostancı hane 1, rub„ 1. 

Mahalle-i sağir paĢa hane rub„ 2. 

Mahalle-i kurb-ı Alennecar hane rub„ 1. 

Mahalle-i Ġbn-i ġeker hane 4. 

Cem„an hane aded 128. 

..?..  

Mahalle-i Burc hane 3. 

Mahalle-i Boyacı hane 1.  

Mahalle-i ġeker hane 2. 

Mahalle-i …hane rub„ 12. 

Mahalle-i …hane rub„ 1. 

POZ 129 

Sayfa 46 

Hüküm no 80’in devamı  

Mahalle-i Kayapınar hane rebi„ 1. 

Mahalle-i Rumili hane rebi„ 1. 

Mahalle-i Karapınar hane 2. 

Mahalle-i Tahtani hane rebi„ 3. 

Mahalle-i Körçelik hane 1. 

Mahalle-i Merhaman hane rebi„ 1. 

Mahalle-i Zevgir hane rebi„ 1. 
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Mahalle-i zimek hane rebi„ 1. 

Mahalle-i Kilin hane 1. 

Mahalle-i Kızılhisar hane 2. 

Mahalle-i Öyümsöğüd hane rub„ 3. 

Mahalle-i Ġbrahimi hane 2. 

Mahalle-i Isbatırın hane 12. 

Mahalle-i mezra„a-. ÇavuĢ hane 1. 

Mahalle-i Damlalıca hane rub„ 2. 

Mahalle-i Arabgir hane 1. 

Mahalle-i ġeker hane 2. 

Mahalle-i Karacadiran hane rub„ 1. 

Mahalle-i ..?..hane 1. 

Mahalle-i Karaöyük hane 6. 

Mahalle-i Çido hane 1. 

Mahalle-i Kızılcakend hane rub„ 1. 

Mahalle-i ġahmelik hane rubi„ 1. 

Mahalle-i Sayılıca hane rub„ 1. 

Mahalle-i Azilcek hane rub„ 1. 

Mahalle-i Güllü hane 6. 

Mahalle-i Kefercebel hane rub„ 3. 

Mahalle-i Görenes hane 6. 

Mahalle-i Aril hane 16. 

Mahalle-i Kürd hane 8. 

Mahalle-i Hıyam hane 9. 

Mahalle-i Battalöyük hane 1. 

Mahalle-i Ağcakent hane 6. 

Mahalle-i Bedirkend hane rub„ 1. 



118 
 

 
 

Mahalle-i Güngörek hane rub„ 1. 

Mahalle-i Atne hane rub„ 16. 

Mahalle-i Cevbagir hane rub„ 3. 

Mahalle-i Çekde hane 6. 

Mahalle-i TaĢkın hane rub„ 1. 

Mahalle-i ..?.. hane rub„ 1. 

Mahalle-i Orul hane 5. 

Mahalle-i Çakal hane rub„ 1. 

Mahalle-i Sebük hane rub„ 1. 

Mahalle-i Akpınar hane 6. 

Mahalle-i Güvece hane rub„ 1. 

Mahalle-i TarlabaĢı hane rub„ 1. 

Mahalle-i Karakuyu hane rub„ 1. 

Mahalle-i Ağcaburc hane rub „ 1. 

Mahalle-i Turnalık hane rub„ 1. 

Mahalle-i  Mezra„a-i Sam hane 1. 

Mahalle-i Yaylacık hane rub„ 1. 

Mahalle-i Çertın hane rub„ 1. 

Mahalle-i Tılgar hane 6. 

Mahalle-i Beğlerbeği hane 1, rub„ 1. 

Mahalle-i Rumevlek hane 6. 

Mahalle-i Göçek hane 3. 

Mahalle-i Sundal hane 6. 

Mahalle-i Atabeğ hane rub„ 16. 

Mahalle-i Dülük hane 16. 

Mahalle-i Göğsüncek hane 1. 

Mahalle-i Borto hane rub„ 1. 
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Mahalle-i Muzur hane rub„ 1. 

Mahalle-i Tahtamur hane rub„ 1. 

Mahalle-i Boyalıca hane rub„ 1. 

Cem„an haneha-i nahiye-i Burc aded 63. 

Nahiye-i TelbaĢer  

Mahalle-i TelbaĢer hane 2. 

Mahalle-i …hane rub„ 16. 

Mahalle-i Zeranbu hane 1. 

Mahalle-i Rumevlek hane 1. 

Mahalle-i Ağcaöyük hane 3. 

Mahalle-i UruĢ hane rub„ 3. 

Mahalle-i Telsavar hane 1, rub„ 1. 

Mahalle-i Gazi hane rebi„ 1 rub„ 1. 

Mahalle-i Kanab hane rub„ 1. 

Mahalle-i Telhalid hane rub„ 1. 

Mahalle-i Süleymaniye hane rub„ 1. 

Mahalle-i Ġkizkuyu hane 3. 

Mahalle-i Kantar hane rub„ 1. 

Mahalle-i Kayneb hane rub„ 1. 

Mahalle-i Atik hane 3. 

Mahalle-i Elmalu hane rub„ 1. 

Mahalle-i BeĢdeli hane rub„ 1. 

Mahalle-i Tahfi hane rub„ 1. 

Mahalle-i Zenbur hane 3. 

Mahalle-i Kayacık hane rub„ 1. 

Mahalle-i Ağaclıca hane rub„ 1. 

Mahalle-i Kantariye hane rub„ 1. 
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Mahalle-i …?..hane rub„ 1. 

Mahalle-i Babilge Han rub„ 1. 

Mahalle-i Kilisecik hane 3. 

Mahalle-i Nehac hane 3. 

Mahalle-i Karaçomak hane 3. 

Mahalle-iYorgil ma„ Karcaviran hane rub„ 1. 

Mahalle-i ..?..hane rub„ 13. 

Mahalle-i Mizmiz hane 3. 

Mahalle-i ġağidin hane rub„ 1. 

Mahalle-i Bostancı rub„ 1. 

Mahalle-i Bağgöz hane rub„ 1. 

Mahalle-i Çukur hane rub„ 1. 

Mahalle-i Kameri hane 3. 

Sayfa 47 

Hüküm no 80’in devamı 

Mahalle-i Güvedir hane rub„ 1. 

Mahalle-i Keder hane rub„ 1. 

Mahalle-i Ulumuassere hane 3. 

Mahalle-i Küçükmuassere hane rub„ 1. 

Mahalle-i Körkün hane 13. 

Mahalle-i Mazmahor hane 3. 

Mahalle-i Mağdevane hane 3. 

Cem„an Nahiye-i TelbaĢer hane aded 20. 

Cem„an haneha-i nefs-i Ģehir ve nahiye-i Burc ve TelbaĢer aded 201. 

Beher haneye on üçer guruĢdan dörder pare ziyadeye isabet idüb …?.... 

görülmemekle yiğirmi guruĢ salyaneye ve men„ içün terk olunub ol-vechle Hacı 

Ahmedin yiğirmi guruĢ taraf-ı vilayetde kaldığı bu mahale Ģerh virildi. 

Hüküm no 81 
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Hüküm no: 81 Tarihi: 1167  

Belge türü: Tezkire Belge Konusu: Gelir tahsili 

Belge özeti: Ayntab sancağının bin yüz altmıĢ beĢ ve altmıĢ altı senelerine ait zeamet 

ve tımar gelirlerinin tahsil edilmesi hususunda 

 

Hȃlȃ MaraĢ a„yȃnından Dulkadirzade Seyyid Süleyman beğ ve Rıdvanzade es-Seyid 

Mehmed Said Ağa taraflarından zikr-i ȃti meblağ-ı kabzıyye vekil-i Ģer„ileri olan 

Berberzade Ağa ibni el-Hac Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„i Ģerife lȃzımȗ‟l-

teĢrifde hȃlȃ Ayntab sancağı alaybeği fahrȗ‟l-emasil ve‟l-akran rafi„i haze‟l-kitab es-

Seyid el-Hac Muhyiddin Ağa ibni es-Seyid el-Hac Mehmed Ağa mahzarında bi‟t-

tav„ȗ‟s-saf ikrar-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb bin yüz altmıĢ beĢ ve altmıĢ altı 

senesine mahsuben ze„ȃma ve erbab-ı tımar cebelü bedelleri mütevekkillerim mumȃ-

ileyhümanın uhdelerinde olmağla sancağ-ı mezburda vȃkȋ„ ze„ȃmet ve tımarın ..?.. 

defter  mucebince senevi bin altı yüz yiğirmi guruĢ bedeliye ve iki yüz on altı guruĢ 

maaĢ tahsildariyesi olub iki senede üç bin altı yüz yetmiĢ iki guruĢ mal bedeli ve 

maaĢ tahsildariye ile yine iki senede MaraĢ valilerinin bir sabıka ve kadim üç yüz 

yiğirmi dört guruĢ kalemiyeleri ..?.. mecmu„ üç bin dokuz yüz doksan altı guruĢ iki 

senelik mal bedeli ve maaĢ tahsildariye ve kalemiyede iĢbu muma-ileyh Ayntab 

sancağında vakȋ„ bilcümle zeamet ve tımar ashabından tahsil ve bana tamamen teslim 

idüb halaslarını ashabına teslim eyledim ol-vechle seneteyn merkumuna mahsuben 

gerek mal bedeli ve gerek maaĢ-ı tahsildariye ve kaleyeden iĢbu ahardan bilcümle 

zeama ve erbab-ı tımar zimmetlerinde bir nesne kalmadı didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-

Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu. Fi 27 Muharremü‟l-Haram sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Musullu Abdurrahman Efendi ma„a sabıka, Musullu es-Seyid Mustafa Efendi ma„a 

sabıka, es-Seyid  Hilmi Efendi, fahrȗ‟l-akran es-Seyid Mehmed Emin Ağa, fahrȗ‟l-

akran Ali Ağa Felekzade, Hasan Ağa kethüdazade, es-Seyid Ġbrahim Ali Uğurluzade, 

es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa. 

POZ 128 

Sayfa 48 

Hüküm no 82 

Hüküm no: 82 Tarihi: 1167 

Belge türü: Berat atama Belge Konusu: Tayin 

Belge özeti: Önceki hizmeti beğenilen Abdurrahim el-..?.. tekrar yerinde görevine 

devam etmesi hususunda. 

 

Ġzzetlü faziletlü Ayntabda naibimiz Mustafa Efendi huzurlarına, 

Tahiyyat-ı safiyye ve teslimat-ı vȃfiyye ittihazıyle muhibbane inhȃ olunur ki 

veliyyü‟l-hamd ve‟l-minnete ahali-yi Ayntab ile hüsn-i zindegȃnı üzre olduğunuzu 
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müĢ„ar irsȃl olunan muhzır ahali-i menzurumuz oldukda fevkȗ‟l-ade hatt-ı mevfur 

olunub sene seb„ ve sittin ve mie ve elf Ģehr-i Rebi„ȗ‟l-evveli gurresinden ibka 

olunmuĢdur me‟muldür ki bu siret hüsn-i müstahsene üzre daim olub umur-ı ibȃd-ı 

azmi bir mukteza-yı Ģer„i kavim rü‟iyyetde bi-hemȃl tahrir ve basiret ve cȃre-i 

Ģeri„at-garradan …?..... itmeyeler ve‟s-selam. 

Mine‟l-mahlas Abdurrahim el-..?.. be-asakir-i Anadolu sabıka. 

Hüküm no 83 

Hüküm no: 83 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Koyun satıĢı 

Belge özeti:  Her bir koyun için dörder guruĢ verilerek satıĢının gerçekleĢtirildiği 

hususunda. 

 

Ġhtibar-ı Ģer„i sudurunda cȃü‟z-zikri istimȃ„ ve tahriri içün nefs-i Medine-i MaraĢda 

vȃkȋ„ valiler aramgȃhin olan saray-mihnet asȃra varub zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-

esamı müslimin ile hȃlȃ MaraĢ beylerbeyi olub iĢbu kȃtib müstekȃbe bȃ‟is ve bȃdi 

sa„ȃdetlü Mehmed PaĢa hazretleri meclis-i ma„kud-ı mezkûrda takrir-i kelȃm ve 

ta„bir-i ȃni‟l-merȃm idüb bu sene-i mübarekde mukayyed ve evamir-i aliyye ile ba„zı 

hususun tahiyyat ve nizamına me‟muriyetimiz olub ve husus-ı me‟muriyetimiz 

husȗli adet-i inayet rabbü‟l-izzet ve ….ba-hizmet-belend padiĢahi ile asker ve efrad 

tertib ve mü‟ennesleri görülmekden lȃzım olmağla menafi„ mansub olmak üzre 

medȃr-ı masarıfımız zabtımızda olan bin iki yüz aded …ağnamı Medine-i Ayntab 

ahalisi iltimaslarıyle iĢbu haciz bilcümle selam ağalığı hizmetimizde müstahdem 

Hasan Ağa ile Medine-i mezburede bey„ olunmak içün gönderildiğimizde mezbur 

Hasan Ağa ağnam-ı mezkȗrı Medine-i mezbureye isȃl ve ma„rifet-i Ģer„i ve ulema ve 

a„yȃn ma„rifetleriyle beher re‟s ganem dörder guruĢ kıymetle bin iki yüz ağnamı 

Medine-i mezburede sakin kasabbaĢı ve Ģehir kethüdası Seyyid Ahmed nam 

kimesnelere bey„ ve  teslim ve merkuman dahi iĢtira ve kabul ..?..füruht ve ağnam-ı 

mezkûru gündüzlerde ra„i ve gecelrde Ģehir derununda muhafaza iderler iken ağnam-

ı mezkûru ba-tedmi„a mahalden remesiyle sirkat eyledi deyü beyhude alet ve 

hevalarına tabi„ ba„zı a„yan ve mütegalebe ..?.. müttefikan ağnam-ı mezkȗre 

kıymetini edada muhalefet va adamımızı nehyi ubudet itdirmeleriyle keyfiyet vukufu 

olan bi-farz kimesnelerden istifar olunub vuku„ı üzerine muhabbet-i Ģer„iye olunması 

matlubumdur didikde MaraĢ sükkȃnlarından zahir kazȃ yedine ve Acizzade Ahmed 

Efendi ve Hacı Hanefi Efendi ve zu„amadan Ahmed Ağa ve kal„a neferatından 

Ahmed bin skender nam kimesneler li-ecli-ihbar meclis-i Ģer„a hazırun olub gıbbe‟l-

istintak fi‟l-vȃkȋ„ ağnam-ı mezkȗrı Medine-i Ayntaba ma„rifet-i Ģer„i ve a„yȃn ve 

ulema ma„rifetleriyle mezbur Hasan Ağa bin iki yüz ağnamı bizzlerin huzurunda 

kasabbaĢı ve Ģehir kethüdası Seyyid Ahmede beher koyun dörder guruĢ kıymetle 

bey„ ve teslim atlar dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temlik eylediklerinden sonra 

ağnam-ı mezkȗrı ..?..  ve lahvmını sȗk-i sultanide füruht eylediler bizler bu hususa 
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bu vech üzre Ģahidleriz deyü her biri ..?.. Ģehadet inhȃ ve takrir-i …virmeleriyle ma-

vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi 5 Saferü‟l-hayr sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Karakız-zade Mehmed Efendi, ..?.. Ahmed Efendi, Ġncizade Ali Efendi, fahrȗ‟l-

ulemadan Ahmed Efendi ma„a sabıka, fahrȗ‟l-ulema Seyyid Ahmed Efendi ma„a 

sabıka, fahrȗ‟l-ulema-i me‟zun …Efendi 

 

 

 

Sayfa 49  

Hüküm no 84 

Hüküm no: 84 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesi ahalisinden olan el-Hac Yusuf ibni Ali‟nin 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

el-Hac Yusuf ibni Alinin veraseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Sultan binti Üveys ile 

sulbi kebir oğulları Seyyid Mehmed ve Seyyid Ali ve Ahmede ve sulbiye kebire 

kızları Hatice ve AiĢe Fatmaya ve Hasnaya münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve 

nümȃyan olduktan sonra mezbure AiĢe Fatma tarafından zikr-i ȃti da„vaya vekil-i 

müseccil-i Ģer„i ta„yin olan ibni ammi Mehmed ibni Ġbrahim nam kimesne ve 

mezbure-tȃn Hasna ve Haticeye taraflarından dahi kezlik vekil-i müseccil Ģer„i olan 

es-Seyid el-Hac Ebubekir ibni Ahmed nam kimesne meclis-i Ģer„i hatır-lȃzımȗ‟l-

tevkȋrde müteveffȃ-yı mezburun oğulları rafi„a haze‟l-kitab mezburdan Seyyid 

Mehmed ve Seyyid Ali ve Ahmed mahzarlarında her biri bi‟l-vekȃle üzerlerine da„vȃ 

ve takrir-i kelȃm idüb müvekkilelerimizin babaları müteveffȃ-yı mezburun mahalle-i 

mezburede vȃkȋ„ iki taraflarından Kuloğlu Ali ve iki tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile 

mahdud menzilini defter-i kassama idhal itmeyüb fuzuli zabt itmeleriyle 

mmüvekkilelerimiz mezbure-tȃnın hisselerini taleb ideriz sȗ‟ȃl olunub kasr-ı 

yedlerine tenbih olunmak matlubumuzdur didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburun 

Seyyid Mehmed ve Seyyid Ali cevablarında fi‟l-hakika menzil-i mezkûrda 

babamızın hayatında mülkü olub tarih-i kitabdan üç sene mukaddem babamız hal-i 

hayatında menzil-i mezkûrda garba nazır bir tahtani beyt ve bir fevkani hazineyi 

mezbur Seyyid Mehmede ve kıbleye nazır bir fevkani beyt ve bir hazineyi mezbur 

Seyyid Aliye ve mezbur Seyyid Alinin tahtında bir beyt zevcesi mezbure Sultana ve 

yine garba nazır bir fevkani beyt ve bir matbah mezbur Ahmede ta„yin ve tahsis olub 

ba„de‟l-tahliye hibe-i sahiha-i Ģer„iyye ile hibe ve temlik idüb her birimiz dahi kabz 
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ve ittihab ve kabul-i temlik idüb ol-vechle zabt ideriz deyü def„le mukabele ve bir 

kıt„a fetevȃ-yı Ģerife ibrȃz idüb ….hal-i hayatında dȃrının dahilinde olan üç beytden 

hususiyle birisini oğlu Ömer ve birisini dahi ahiren oğlu Bekire ve birisini dahi oğlu 

BeĢere hibe veteslim idüb onlar dahi kabz idüb ba„de zir-fevt ola zirin ahar varisleri 

merkum beytleri mirasa idhale kadir olur mu cevab bȃ-cevabında olmazlar deyü 

buyurulub ..?.. temlik-i ayn ve bilȃ-arz kıymetim bi‟l-kabz ve meclisde kemȃ-fi‟l-

hȃneye deyü nakli ibraz olunmağın gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezburunun def„i 

mezkûrlarına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrar ricȃl-i müsliminden 

Ġbrahim ibni Ömer ve Seyyid Mustafa ibni el-Hac Ali nam kimesneler li-ecli‟Ģ-

Ģehade meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika iĢbu mezburunun 

babaları müteveffȃ-yı mezbur üç sene mukaddem hal-i hayatında menzil-i mahdud-ı 

mezkȗrın garba nazır bir tahtani beyt ve bir fevkani hazineyi oğlu Seyyid Mehmede 

ve kıbleye nazır bir fevkani beyt ve bir hazineyi oğlu Seyyid Aliye ve Seyyid Alinin 

tahtında bir beyt zevcesi Sultana ve yine garba nazır bir fevkani beyt ve tahtında bir 

matbah oğlu Ahmede ta„yin ve tahsis idüb ba„de‟l-tahliye bizim huzurumuzda hibe-i 

sahiha-i Ģer„iye ile hibe eyledi ve mezburun dahi ittihab ve kabul ve teslim eylediler 

biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i 

Ģehadet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟tü‟l-kabul Ģehadetleri makbul 

olmağın ber-muceb fetevȃ-yı Ģerife vekilȃn-ı mezburan büyüce ma„arızadan men„ 

birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ket bolu du fi‟l-yevmü‟l-sani Saferü‟l-hayr sene seb„ ve 

sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Sarı Ömer, Saidanlıoğlu Ġbrahim, Kuloğlu Ali, Kürd Musa, Koca Mehmed Ağa. 

POZ 127 

Sayfa 50 

Hüküm no 85 

Hüküm no: 85 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Ammu mahallesi sakinlerinden olan Ümmühanı Hatun binti Hamza 

Efendi‟nin vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ammu mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan 

Ümmühanı Hatun binti Hamza Efendinin veraseti sadriye kebĢre kızları AiĢe ve 

Emineye ve li-ebeveyn karındaĢı oğulları Hamza Efendi ve Mehmed Efendi ve ġeyh 

Mehmede münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehaak olduktan sonra müteveffȃ-yı 

mezburenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zzikr olunur fi‟l-yevmü‟l-aĢer min Saferü‟l-hayr sene seb„ 

ve sittin ve mie ve elf. 
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Kasaba-i nezide zeytinlik kat„a 3, eĢcar aded 187, guruĢ 125. 

Kızılcamescid mahallesinde vakȋ„ menzilden hissesi guruĢ 20. 

Yorgan 1, guruĢ 2. 

DöĢek 1, guruĢ 1. 

Yasdık 1, guruĢ 3. 

Kilim 2, Ģakka 1, guruĢ 2. 

Ġplik alaca zıbın 1, guruĢ 1. 

Gömlek 2, guruĢ 1. 

Don rebi„ 1. 

Bez zıbın ve kapama 1, guruĢ 3. 

Çit bohça 1, guruĢ 3. 

Sanduka 2 ve buğday keyl 2, guruĢ 4. 

Sahan 2, guruĢ 3. 

Tabe 1, guruĢ 3. 

Tencere 1, guruĢ 1. 

Tas 1, guruĢ 3. 

ÇarĢaf 1, guruĢ 3. 

Çıkrık 1, rub„ 1. 

KuĢak sim 1, guruĢ 5. 

Çizme guruĢ 1. 

Yorgan Ģiltesi 2, guruĢ 1. 

Don kazganı 1, teĢt 1, guruĢ 8. 

Hırdavat menzili guruĢ 5. 

Cem„an guruĢ 180. 

Minhahȗ‟l-ihracat  

Resm-i kısmet guruĢ 43. 

Katibe guruĢ 13. 
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Çukadariye guruĢ 13. 

Muhzırana guruĢ 3. 

Cem„an guruĢ 8. 

Sahihu‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese: 

Hisse-i binti el-mezbure AiĢe guruĢ 57, mahiyye 40. 

Hissetü‟l-mezbure Emine guruĢ 57, mahiyye 40. 

Hisse-i ibni mezbur Hamza Efendi guruĢ 19, mahiyye 13. 

Hisse-i ibni ahi‟l-mezbur Mehmed Efendi guruĢ 19, mahiyye 13. 

Hisse-i ibni ahi‟l-mezbur ġeyh Mehmed guruĢ 19, mahiyye 13. 

Kesirü‟l-mukim mahiyye 1. 

 

 

 

Hüküm no 86 

Hüküm no: 86 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Alennecar mahallesi ahalisinden olan Kürd Abdullah-oğlu el-Hac 

Mehmed‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Alennecar mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

Kürd Abdullah-oğlu el-Hac Mehmedin veraseti zevcesi Mine binti Mehmed ile sulbi-

oğlu vasi ve cebesinin bülȗğa hȃlȃ tahmili olub bülȗğuna hükm-i Ģer„i lȃ-hak olan 

Ömere ve sulbi kebire kızı Ahsene müsnhasıra olduğu Ģer„an zahir ve nümayan 

olduktan sonra rafi„i haze‟l-kitab mezbur Ömer meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde 

zikr-i ȃti menzile vaziyyed olan Sarı Mustafa ibni el-Hac Osman nam kimesne 

mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir 

tarafdan Boyacı Ahmed ve bir tarafdan Kara BeĢe veresesi ve bir tarafdan dehliz ve 

bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud menzilin nısfı ammim müteveffi Osmanın ve 

nısf-ı aharı babam müteveffȃ-yı mezburun ile‟l-vefat mülkü olub ba„de vefat benimle 

kız karındaĢım iĢbu mezbure Ahsene ve valideme isabet itmiĢ iken tarih-i kitabdan 

altı sene mukaddem ben sağir iken bilȃ-vesaye menzil-i mahdud-ı mezkûrun nısf 

hissesi iĢbu mezbur Mustafaya fuzuli bey„ eylemiĢler sȗ‟ȃl olunub hissemden kasr-ı 

yedine ve icȃresinden dahi hissemi hȃlȃ taleb iderim  
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Sayfa 51 

Hüküm no 86’nin devamı 

Sȗ‟ȃl olunub edȃya tenbih olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Sarı 

Mustafa cevabında fi‟l-hakika menzil-i mahdud-ı mezkûrun nısfı mezbur Ömerin 

babası müteveffȃ-yı mezbur el-Hac Mehmedin hayatında mülkü olub ba„de vefata 

altı sene mukaddem nısf hisse menzil-i mezkûru iĢbu mezbur Ömerin hȃlȃ sağirinde 

validesi mezbure Mine ve kız karındaĢı merkume Ahsen kasab Ali oğlu Yahya nam 

kimesneye elli guruĢ semen-merfu„ makbuza bey„ ve teslim idüb mezbur Yahya dahi 

ba„de‟l-iĢtirȃ altı sene mukaddem bana meblağ-ı mezburda hisse-i mezkȗreyi bey„ ve 

ol-vechle zabt iderim deyü menzil-i mezkȗre mezbur Ömerin babası mülkü olduğunu 

ikrar idicek ali-muceb ikrara mezbur menzil-i mezkȗrı ber-cvech-i muharrer bey„ ile 

dahi hȃl-i sağirinde olub bey„i Ģer„an sahih olmayub ve henüz sen ve haĢyesinin 

bülȗğa tahmili olduğu nümȃyan olmağla menzil-i mezkûrdan mezbur Ömerin 

hissesinden ve kasr-ı yedine ve altı senede nısfı icȃresini dahi mezbur Ömere edaya 

mezbur Mustafaya ba„de‟t-tenbih birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fii‟l-

yevmü‟l-sani iĢrin ve Saferü‟l-hayr sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

Hüküm no 87 

Hüküm no: 87 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tarla-yı atik mahallesi ahalisinden olan Hantal-oğlu el-Hac Mehmed ibni 

Ġbrahim‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı atik mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt 

olan Hantal-oğlu el-Hac Mehmed ibni Ġbrahimin veraseti zevcesi AyĢen Fatma binti 

Abdullah ile validesi AiĢe binti Hacı Mehmede ve sulbi kebir oğlu Ġbrahime ve sağir 

oğulları Musa ve Mehmede ve sulbiye kebire kızı AiĢeye münhasır olduğu Ģer„an 

zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le 

tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese tevzi„i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 10 

Saferü‟l-hayr sene 1167. 

Menzil der-mahalle-i mezbur guruĢ 50. 

Der-zimmet Kamer-oğlu Manasda guruĢ 12. 

Der-zimmet zımmi Burak guruĢ 10. 

Der-zimmet Boyacı Arakil-oğlu guruĢ 8. 

Der-zimmet zımmi Aratin guruĢ 1. 

Der-zimmet zımmi Kezper guruĢ 4. 
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Der-zimmet Ġliklü zımmi guruĢ 1, rub„ 3. 

Der-zimmet TaĢcı oğlu Monla Mehmed guruĢ 2, rub„ 3. 

Der-zimmet Tezbilli Ömer guruĢ 2. 

Der-zimmet Bakkal Emir Hüseyin oğlu Seyyid Mehmed guruĢ 15. 

Sahan 25, guruĢ 8. 

Lengeri 14, guruĢ 11. 

Sağir tepsi 6, guruĢ 3. 

HoĢaf tası 3, guruĢ 13. 

Su tası 4, guruĢ 2. 

Don tası 1, guruĢ 3. 

Ġbrik 1, guruĢ 13. 

Sini 1, guruĢ 13. 

Satıl 2, guruĢ 3. 

Kazan 2, guruĢ 2. 

ġamdan 1, rub„ 1. 

Kulplu tabe guruĢ 1. 

Sağir satıl 1, rub„ 3. 

Tencere 2, guruĢ 6. 

Yağ guruĢ 2. 

Tencere 1i guruĢ 3. 

Leğence 1, guruĢ 2. 

Sağir leğen 1, guruĢ 1. 

Don kazganı 1, guruĢ 3. 

TeĢt 1, guruĢ 4. 

Tabe 2, guruĢ 1. 

Su tası 1, rub„ 1. 

Sağir leğen 1, rub„ 3. 
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Kırmızı cedid kilim guruĢ 4. 

Seccade halı 2, guruĢ 5. 

Boz aba 1, guruĢ 2. 

Boz kilim 1, guruĢ 1. 

Köhne halı parçaları 3, guruĢ 2. 

DöĢek 2, guruĢ 4. 

Yorgan 1, guruĢ 2. 

Yasdık 2, guruĢ 1. 

Minder 2, guruĢ 3. 

Sandık 1, guruĢ 3. 

Arka esvabı guruĢ 5. 

Zahire beyt guruĢ 5. 

Hırdavat menzili guruĢ 2. 

Cem„an guruĢ 204. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin ma„ kabr guruĢ 53, muhzıran guruĢ 3. 

Ġskat-ı salat kefaret-i yemin guruĢ 10. 

Resm-i kıymet guruĢ 5. 

Katibe guruĢ 23. 

Çukadariye guruĢ 13. 

Cem„an guruĢ 24. 

POZ 126 

Sayfa 52 

Hüküm no 87’in devamı 

Sıhhȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 180 

Hisse-i zevcetü‟l-mezbure AiĢe Fatma guruĢ 223. 

Hisse-i ümmü‟l-mezbure AiĢe guruĢ 30. 
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Hisse-i ibni el-mezbur kebir Ġbrahim guruĢ 36, muhassa 50. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur sağir Musa guruĢ 36, muhassa 50. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur sağir Mehmed guruĢ 36, muhassa 50. 

Hisse-i binti el-mezbure AiĢe guruĢ 18, muhassa 25. 

Bakȋ li‟t-taksim muhassa 5. 

Hüküm no 88 

Hüküm no: 88 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: TıĢlaki mahallesi ahalisinden olan Mehmed ibni Mustafa‟nın vefatından 

sonra mal varlığının adı geçen kiĢiler arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda TıĢlaki mahallesi sükkȃnından Mehmed ibni Mustafa nam 

kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde mahalle-i mezburede sakin iken 

bundan akdem fevt olan es-Seyid Ahmed ibni Alinin veraseti zevce-i menkȗha-i 

metrukesi Emine binti Hüseyin ile validesi AiĢe binti Seyyid Ġsaya ve li-ebeveyn 

kızkarındaĢı Haticeye münhasıra olduktan sonra ba„de mezbure Hatice dahi vefat 

idüb veraseti zevci Hüseyin ibni Hüseyin ile validesi mezbure AiĢeye ve sadrı sağir 

oğulları Ali ve Mustafa ve Mehmede ve sağire kızı AiĢeye münhasıra olduğu Ģer„an 

zahir ve müstehak olduktan sonra sağir-i mezburunun babaları ve zikr-i ȃti menzilde 

vaziyyed olan rafi„i haze‟l-kitab mezbur Hüseyin mahzarında üzerine daȃva ve 

takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan Saimoğlu Monla Hüseyin 

ve bir tarafdan Tahtadöğen-oğlu zimmeti menzili ve bir tarafdan Keçeci dükkanı ve 

bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir tahtani beyt ve bir matbah ve bir ahır ve 

havluyu mu„ayyeneyi müĢtemil menzil-i ceddim Saimoğlu evkafından olub ben dahi 

evlad-ı vakıfdan olduğuma binaen bir müddet ..…olmak murad iderim lakin menzil-i 

mahdud-ı mezkȗrı ber-vech-i muharrer vakf olduğuna kat„a …..ve mucebince benim 

dahi olmamağla muceb-i Ģer„i emr olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl 

mezbur Hüseyin cevabında menzil-i mezkûrun arsası mukaddema hȃli ve harabe ve 

…kat„a bir nesnesi kalmayub mezbur Seyyid Ahmed evlad-ı vakıfdan ve mütevelli 

olmak hasebiyle arsa-i mezkȗreyi kendi nefsine izn-i Ģer„le ve müceddedan kendi 

malından arsa-i mezkȗre üzerine salifü‟l-zikr bir tahtani beyt ve bir matbah ve bir 

ahır bina ve ihdas ve eĢhȃd idüb yirmi sene derununda sakin olub hatta mezbur 

Seyyid Ahmed fevt oldukda yine evlad-ı vakıfdan iĢbu mezburanın Hüseyin ve 

Mehmed müvacehelerinde tarlası ma„rifet-i Ģer„le tahrir olundukda salifü‟l-zikr 

tahtani beyt ve bir matbah ve mürur beyt kendi mülkü olmak üzre defter-i kassama 

tahrir olunub sicil-i mahfuzda dahi mukayyed olub kız karındaĢı dahi vefat eyledikde 

evlad-ı ma„azlarına hisse-i Ģer„iye olmak üzere ta„yin ve tahsis olunmuĢdur deyü 

def„le mukabele idilib gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbur Hüseyinden def„i 

mezkȗrına beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrar ricȃl-i müsliminden el-Hac Abdullah 
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ibni Ali ve Mehmed Ali bin Ahmed nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade meclis-i Ģer„a 

hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika menzil-i mahdud-ı mezkȗrı örfiyesi bi‟l-

külliye hȃli ve harabe ve esas baĢından kaçak bir nesnesi kalmayub mezbur Seyyid 

Ahmed yine evlad-ı vakıfdan ve mütevelli olmak üzre arsa-i mezkȗreyi kendi nefsine 

izn-i Ģer„le tahkir ve müceddedan arsa-i mezkȗrenin üzerine kendi malından ….bir 

tahtani beyt ve bir matbah ve bir ahır bina ve ihdas ve ve bizi eĢhȃd ve hayn-ı 

vefatında değin ta„miri mülk olmak üzre derununda sakin olunub  ol-vechle salifü‟l-

zikr tahtani beyt ve bir matbah ve bir ahırın bina ve ta„miri mezbur Seyyid Ahmedin 

mülküdür biz bu husussa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri 

Ģehadet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„yye eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-

tezkiye Ģehadetleri makbul olmağın mucebince müdde‟i mezbur büyüce ma„arızadan 

ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-iĢrin Saferü‟l-hayr sene 

1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl  

Boyacı Mehmed, …., Berber Seyyid Halil, Seyyid Mehmed Çelebi bakkal, Bakkal 

Seyyid Hacı Mehmed …, el-Hac Mustafa Bakkal, Yılancıoğlu Abdullah, es-Seyid 

Hüseyin Çelebi naibzade, Caboğlan Osman. 

Sayfa 53 

Hüküm no 89 

Hüküm no: 89 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Satın alma 

Belge özeti: Ebubekir ibni Hasan‟ın tasarruf hakkını kira ile elinde bulundurduğu yeri 

altmıĢ guruĢa satın aldığı hususunda.  

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı ġehreküstü mahallesi sükkȃnından Musa ibni Mustafa 

nam kimesne meclis-i Ģer„i Ģerife lȃzımu‟l-teĢrifde mahalle-i mezbure sükkȃnından 

zikr-i ȃti menzile vaz„iyyed rafi„i haze‟l-kitab Ebubekir ibni Hasan mahzarında 

üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan benim 

menzilim ve bir tarafdan Berber Hacı Ebubekir oğlu ve bir tarafdann tarȋk-ı has ve 

bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud menzil mahallemiz ahalisinden Monla Ahmed 

oğlu Monla Abdullah nam kimesnenin mukaddema mülkü olub iĢbu mezbur 

Ebubekir on üç seneden beri menzil-i mezkûrda kira ile sakin iken tarih-i kitabdan 

yetmiĢ üç gün mukaddem mezbur Abdullahdan altmıĢ guruĢ semeni merfu„ ve 

makbuza iĢtira idüb lakin ben haiz mülahıkı olduğum ecilden ittihaz-ı Ģif„a itmiĢidim 

sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Ebubekir cevabında fi‟l-hakika menzil-i 

mezkûru yetmiĢ üç gün mukaddem mezbur Abdullahdan iĢtirȃ eylediğimde mezbure 

mülahık olan tarafın tulundan bir karĢı mikdarından ma„dası iĢtira eyledim ol-vechle 

Ģif„a sabit değildir deyü def„le mukabele ve bir kıt„a fetevȃ-yı Ģerife ibrȃz idüb 

mazmun-ı münifinde zide-dȃrının bir karıĢ mikdarından ma„dasını Ömerde semeni 

ma„luma bey„ ile bey„ olunmayan tarafda olan ve arsacı Bekir içün Ģif„a sabit olur 
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mu cevab ba-cevabında ittihaz deyü buyurulub ……lȃ-tesbitü‟l-Ģif„a la-nakta„ıl-

mücvar deyü …..nakli irad olunmağın gıbbe‟l-istintak mezbur Musa ber-vech-i 

muharrer iskat-ı Ģif„ayı inkȃr idicek mezbur Ebubekirden def„i mezkûruna beyyine 

taleb olundukda udȗl-i ahrar ve ricȃl-i müsliminden Yusuf ibni Bekir ve el-Hac 

Mehmed ibni Kasım nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub 

eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika tarih-i kitabdan yetmiĢ üç gün mukaddem mahallemiz 

ahalisinden Monla Ahmed oğlu Monla Abdullah menzil-i mahdud-ı mezkȗrı iĢbu 

merkum Ebubekire bey„ eyledikde iĢbu mezbur Musaya mülahık tarafın tulundan bir 

karĢı mikdarından ma„dȃsı bizim huzurumuzda bey„ eyledi biz bu hususa bu vech 

üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde 

ba„de ri„ȃyet Ģerȃ‟tȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın ber-muceb fetevȃ-yı Ģerife 

mezbur Musa büyüce ma„ȃrızadan men„ birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-

yevmü‟l-sadis iĢrin min Ģehr-i Saferü‟l-hayr sene seb„ ve sittin ve miete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahrȗ‟l-ulema faziletlü Seyyid Mehmed Efendi el-müftü hȃlȃ, fahrȗ‟l-ulema faziletlü 

Abdurrahman Efendi müftü sabıka, fahrȗ‟l-ulema faziletlü es-Seyid Mustafa Efendi 

müftü sabıka, fahrȗ‟l-müderrisin es-Seyid Mahmud Efendi el-müderris, fahrȗ‟l-

müderrisin el-Hac Mehmed Efendi Kerçeknizade, fahrȗ‟Ģ-eĢraf es-Seyid Mehmed 

Efendi debbağzade, fahrȗ‟l-eĢraf es-Seyid Ali Çelebi nakıb sabıka, fahrȗ‟l-akran el-

Hac Mehmed Ağa düyun-ı Ayntab, Abacı Kasım, Sarı Ömer kurb-ı ġehreküstü. 

Hüküm no 90 

Hüküm no: 90 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tarla-yı Atik mahallesi sükkȃnından olan Sarkiz veledi Petesgerin‟in mal 

varlığının ailesi tarafından paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı atik mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem helȃk 

olan Sarkiz veledi Petesgerin veraseti zevcesi Kamer binti Hacer ile sulbi-kebir oğlu 

Manasa ve kebire kızı Vartaniye münhasıra ba„de zevce-i mersume Kamer dahi ..?.. 

olub veraseti sadriye oğlu mersum Manasa ve sadriye kızı mersum Vartaniye 

münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra mȃlik-i mersumun ve 

mersume Kamerin terekeleri tahrir olunmayub beynlerinde kable‟l-kısmet olmağla 

vereseler iltimasıyle müceddedan ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese 

taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 24 Saferü‟l-hayr sene 1167. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 200. 

Yorgan 1, guruĢ 2. 

DöĢek 3, guruĢ 43. 

Yasdık 3, guruĢ 13. 
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Sini 1, guruĢ 3. 

Katremiz 3, guruĢ 3. 

Sahan 5, guruĢ 2. 

Sağir tepsi 3, guruĢ 3. 

Süzek guruĢ 3. 

Tas guruĢ 2. 

HoĢaf tası 1, guruĢ 3. 

Sağir tas 2, guruĢ 1. 

Hamam tası 1, guruĢ 3. 

Bakır havan rebi„ 3. 

POZ 125 

Sayfa 54 

Hüküm no 90’in devamı 

ġamdan rebi„ 1. 

Leğence 1, guruĢ 2. 

Sandık 3, guruĢ 13. 

Kebir kutnu 200 guruĢ 3. 

Köhne halı 3, guruĢ 3. 

Köhne tekyide 1, guruĢ 3. 

Küp guruĢ 3. 

Köfte satılı 2, guruĢ 3. 

Kantar ve sağir sandık guruĢ 3. 

Ġznik çanak guruĢ 1. 

Sağir …2, guruĢ 3. 

Hırdavat menzil guruĢ 1. 

Cem„an yekün guruĢ 2313. 

Minhe‟l-ihracat: 
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Resm-i kısmet guruĢ 33. 

Katibe guruĢ 13. 

Çukadariye guruĢ 13. 

Muhzırana guruĢ 3. 

Deyn-i müsbet Elmas binti ..guruĢ 1173. 

Cem„an yekün guruĢ  1243. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 107. 

Hisse-i ibnü‟lmersum Manas guruĢ 71 muhassa 1. 

Hisse-i bintü‟l mersume Vartani guruĢ 35. muhassa 2. 

Hüküm no 91 

Hüküm no: 91 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tarla-yı Atik mahallesi sakinlerinden olan Sarkiz veledi Rasedengerin‟in 

mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Husus-ı ȃti‟l-beyȃnın mahallinde ketb ve tahriri fasl-ı hasmȋ iltimas olunmağın savb-ı 

Ģeri„ȃt mer„ȗyeden Molla Ömer Efendi me‟zunen ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı atik mahallesinde sȃkin iken bundan akdem helȃk-ı 

Sarkiz veledi Rasedengerin menziline varub zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-esamı 

müslimin mahzarlarında akd meclis-i Ģer„i „ȃli eyledikde hȃlik-i mezburun veraseti 

zevcesi Kamer binti Hacer ile sulbi kebir oğlu Manasa ve kebire kızı Vartaniye 

münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra mersum Manasın zevcesi 

rafi„a haze‟l-sefer Elmas binti Yağeb nasraniyye meclis-i ma„kud-ı mezkûrda tereke 

müteveffȃ-yı mezbure vazi„atü‟l-yed olan mersume Vartani mahzarında üzerine 

da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan on sekiz sene mukaddem kayınbabam 

mersum Rasdengerin menzili kabele‟l-kıymet münhedem olundukda kayınanam 

mersume Kamer menzil-i mezkûra bina ve ta„mir içün on zincirli altun yirmi yedi 

guruĢ ve kırk guruĢ kıymetli ….ve otuz guruĢ kıymetlü bir altın bilezik ve yirmi 

guruĢ kıymetlü kadife kaftan cem„an yüzz on yedi buçuk guruĢ benden istidȃne idüb 

zimmetinde olmağın hatta hȃl-i hayatında vefatına değin deyni olmak üzre ikrȃr ve 

i„tiraf dahi itmiĢidi bir sene mukaddem hȃlik olub terekesine iĢbu mersume ve 

…vazi„atü‟l-yed olduğuna binaen talebi derim sȗ‟ȃl olunub edaya tenbih olunmak 

matlubumuzdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbure Vartani ancak beĢ zincirli altunım ve 

validesi terekesine vazi„atü‟l-yed olduğunu ikrar mȃ„adayı inkȃr idicek müdde‟i 

mersume Elmasdan müdde„asına mutabık beyyine taleb olundukda taife-i 

zımmiyandan boĢ gezen Ağya veledi Serkiz Güyrek veledi Ağya ve Baba veledi 

Evedin nam zımmiler meclis-i ma„kud-ı mezkȗre hazırun olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-
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hakika iĢbu müdde‟ine mersum Elmas yedinden on zincirli altun yirmi yedi buçuk 

guruĢ ve kırk guruĢ kıymetli bir eğerlik ve otuz guruĢ kıymetli bir altun bilezik ve 

yirmi guruĢ kıymetli bir kadife kaftan cem„an yüz on yedi buçuk guruĢu kayınanası 

mersume Kamer tarih-i kitabdan on sekiz sene mukaddem iĢbu menzil mezkûr 

münhedem olundukda bina ve ta„mir için deyni olmak üzre bizim huzurumuzda 

istidȃne idüb hayn-ı vefatına değin deyni olduğunu ikrȃr ve i„tiraf dahi itmiĢidi biz bu 

hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i 

Ģer„iyye eyledikde ba„de ri„ȃyet Ģerȃ„itȗ‟l-kabul Ģehadetleri makbul olmağın 

mucebince meblağ-ı mezbur yüz on yedi buçuk guruĢu tereke müteveffȃ-yı 

mezburdan mersume Elmasa eda ve teslime mersume Vartaniye ba„de‟t-tenbih 

husus-ı mezburu Mevlana-yı merkum mahallinde ketb ve tahrir ba„de ma„ȃn ba‟is 

olunan es-Seyid Mustafa ibni Mehmed ve Ali bin Abdülkadir ile meclis-i Ģer„a gelüb  

Sayfa 55 

Hüküm no 91’nin devamı 

Ale‟v-vuku„a inhȃ ve takrir itmeleriyle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-

salis ve‟l-iĢrin min Saferü‟l-hayr sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Bayramzade el-Hac Mustafa, Keretlioğlu Mehmed, Kalburcuoğlu Ahmed, Eskici 

Ġsmail, Posdallıoğlu Mehmed, Vartvar veledi Karit, Nalbant Karagöz veledi Tersis. 

Hüküm no 92 

Hüküm no: 92 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Cabi mahallesi ahalisinden olan Fatma binti Abdullah‟ın mal varlığının 

eĢine intikal etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Cabi mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan Fatma 

binti Abdullahın veraseti zevci Ömer Ağa ibni Mehmed ileyhimiz cihete isabete 

teĢbih Mevla-yı mu„takȋ el-Hac Ahmed tek asbiyesi li-ebeveyn karındaĢı oğlu 

Ebubekire münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı 

mezburenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-sabi„ ve‟l-iĢrin min Ģehr-i 

Saferü‟l-hayr sene seb„a ve sittin ve mie ve elf. 

ġehreküstü mahallesinde menzil guruĢ 200. 

Kilim 2, guruĢ 2. 

Cebe kedi kürkü 1, guruĢ 5. 

DöĢek 2, guruĢ 4. 



136 
 

 
 

Minder 1, guruĢ 1. 

Yorgan 4, guruĢ 8. 

Yasdık 10, guruĢ 7. 

Merteye 3, guruĢ 5. 

Tencere 1, guruĢ 1. 

Sahan 1, guruĢ 3. 

Sini 1, guruĢ 1. 

Hamam leğeni 1, guruĢ 3. 

Tas 2, guruĢ 1. 

Sandık 3, guruĢ 3. 

KuĢak 1, guruĢ 20. 

Toka 1, guruĢ 10. 

Altın burma guruĢ 10. 

Sepet 1, guruĢ 1. 

Kaftan 1, guruĢ 3. 

Kalpak 1, guruĢ 2. 

Kulan 1, guruĢ 3. 

Köhne bohça 2, guruĢ 3. 

Peçe 1, guruĢ 13. 

ÇarĢaf guruĢ 1. 

Don 3, rebi„ 3. 

Cebe köhne 1, rebi„ 1. 

Keten gömlek 1, guruĢ 3. 

Bohça 2, guruĢ 3. 

Arka esvabı guruĢ 5. 

Çizme ve çıkrık guruĢ 1. 

Cem„an yekün guruĢ 297. 
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Minhe‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin ve kabr ve iskat ba-vasiyet guruĢ 15. 

Rem-i kısmet guruĢ 73. 

Katibe guruĢ 2. 

Çukadariye guruĢ 8. 

Muhzırana guruĢ 3. 

Cem„an yekün guruĢ 27. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 270. 

Hisse-i zevç-i mezbur Ömer Ağa guruĢ 135. 

Hisse-i mezbur Ebubekir guruĢ 135. 

Hüküm no 93 

Hüküm no: 93 Tarihi:1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesinde ikamet eden es-Seyid Mehmed Çelebi ibni 

Mehmed‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt olan 

es-Seyid Mehmed Çelebi ibni Mehmedin verasetti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi 

Safiye binti es-Seyid Ebubekir ie sağir oğulları Seyyid Mehmed ve diğer Seyyid 

Mehmede ve sağire kızı AiĢeye münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan 

sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-

verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-hams iĢrin min 

Saferü‟l-hayr sene 1167. 

Menzil der-mahalle-i mezbur guruĢ 250. 

Müttesıl hariciye oda guruĢ 50. 

Don kazganı 1, guruĢ 4. 

TeĢt 1, guruĢ 23. 

Süzek 1, guruĢ 3. 

Kahve tepsisi 1, guruĢ 3. 

Tabe 1, guruĢ 3. 
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Sahan 9, guruĢ 33. 

Tas 1, guruĢ 3. 

Tencere 1, guruĢ 2. 

Katremez 2, guruĢ 2. 

Zahire-i beyt guruĢ 5. 

Sandık 2, guruĢ 1. 

Anbar 1, guruĢ 2. 

Ġznik çanak ve fincan guruĢ 2. 

Köhne kilim 1, guruĢ 1. 

Kırmızı kilim 1, guruĢ 3. 

POZ 124 

Sayfa 56 

Hüküm no 93’ün devamı 

Köhne zil 1, guruĢ 1. 

Kilim Ģukkası guruĢ 1. 

Arka esvabı guruĢ 8. 

Yorgan 2, guruĢ 4. 

DöĢek 2, guruĢ 4. 

Yasdık 2, guruĢ 1. 

Hırdavat menzili guruĢ 1, rub„ 1. 

Cem„an yekün guruĢ 350. 

Minhe‟l-ihracat  

Techiz-i tekfin ve kabr guruĢ 5. 

Ġskat kefaret-i yemin guruĢ 5. 

Resm-i kısmet guruĢ 8 rub„ 3. 

Katibe guruĢ 1 rub„ 3. 

Çukadariye guruĢ 1, rub„ 3. 
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Muhzırana rub„ 3. 

Cem„an yekün guruĢ 23. 

Sahihu‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese: 

Hisse-i zevcetü‟l mezbure sağire guruĢ 41, mahiyye 45. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur sağir Seyyid Mehmed guruĢ 113, pare 51. 

Hisse-i ibni el-mezbur sağir diğer Seyyid Mehmed guruĢ 113, pare 51. 

Hisse-i binti el-mezbure sağire AiĢe guruĢ 563, pare 253. 

Hüküm no 94 

Hüküm no: 94 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kozanlı mahallesinden olan Ahmed ibni Hüseyin‟in vefatından sonra mal 

varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kozanlı mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan Ahmed 

ibni Hüseyinin veraseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi AiĢe binti Veli ile sulbi sağir 

oğulları Ali ve Mehmed ve Mustafa ve Hasan ve Veliye sulbiye sağir kızı Hasnaya 

münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun 

terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti 

zikr olunur fi 21 Saferü‟l-hayr sene 1167. 

Kelam-ı kadim hediyesi guruĢ 2. 

Menzil der-mahalle-i mezbur guruĢ 20. 

Harabe bağ guruĢ 4. 

Tencere 3, guruĢ 4. 

Don kazganı guruĢ 3. 

TeĢt guruĢ 2. 

Sahan 7, guruĢ 23. 

Satıl guruĢ 1. 

Sahan guruĢ 1. 

Süzek guruĢ 3. 

Leğen guruĢ 2. 

Tabe pare 20. 
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Bulgur guruĢ 2. 

Çubuk guruĢ 5. 

DöĢek guruĢ 2. 

Yorgan 2, guruĢ 2. 

DöĢek yasdık guruĢ 2. 

Köhne kilim 5, guruĢ 6. 

Sandık guruĢ 1. 

Ġbrik guruĢ 1. 

Tencere guruĢ 2. 

Don tası guruĢ 1. 

Arka esvabı guruĢ 23. 

Hırdavat menzili guruĢ 2. 

Cem„an yekün guruĢ 703. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin ve kabr guruĢ 5. 

Ġskat ve kefaret guruĢ 3. 

Resm-i kıymet pare 70. 

Deyn-i müsbet Abdullah bi-Ģehȃddet-i Halil bin Kasım ve Mehmed bin Ali ba„de‟l-

halife guruĢ 15. 

Katibe guruĢ 3. 

Çukadara guruĢ 3. 

Muhzırana guruĢ 3. 

Cem„an yekün guruĢ 263. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 44. 

Hisse-i zevce-i mezbure AiĢe guruĢ 53. 

Hisse –i ibnü‟l-mezbur Ali guruĢ 7. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Mustafa guruĢ 7. 
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Hisse-i ibnü‟l-mezbur Mehmed guruĢ 7. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Hüseyin guruĢ 7. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Veli guruĢ 7. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Hüseyin guruĢ 33. 

Sayfa 57 

Hüküm no 95 

Hüküm no: 95 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Hayik Müslüman mahallesi sakinlerinden olan Allahverdi veledi 

Hacer‟in mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Hayik Müslüman mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem 

helak olan Allahverdi veledi Hacerin veraseti zevcesi Meryem binti Hatice ..?.. ile 

kebir oğlu mükerrer Yahya ve kebire kızı diğer Meryeme münhasıra olduğu Ģer„an 

zahir ve müstehak olduktan sonra mersume Meryem meclis-i Ģer„a hatır-lazımȗ‟l-

tevkȋrde zikr-i ȃti menzile vaz„iyyed olan bais-i haze‟l-sefer Nersiz veledi Kirkor 

nam dahi mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb ahalle-i mezburede vȃkȋ„ 

bir tarafdan Nalbandoğlu ve bir tarafdan Kanacıoğlu ve bir tarafdan zımmi Nersiz ve 

bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir tahtani beyt ve bir hazine ve bir tabaka ve 

bir matbah ve bezmai ve havluyu mu„ayyeneyi müĢtemil menzil ile‟l-vefat baabamın 

mülkü olub tarih-i kitabdan sekiz sene mukaddem helak oldukda karındaĢım mersum 

Mekrevic ile bana intikal itmiĢ iken karundaĢım mersum iĢbu Nersize kırk guruĢa 

batnen bey„ idüb ve bana dahi sen dahi bey„ eyle deyü beni tahvif itmekle ben dahi 

bey„ itmiĢ idim ve lȃkin semeni olan meblağ-ı mezbur on üç guruĢ bir salis hisse-i 

Ģer„iyyemi taleb iderim sȗ‟ȃl olunub edaya tenbih olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mersum Nersiz cevabında menzil-i mezkûra vaziyyedini ve babası 

mülkü olduğunu ikrar lȃkin beĢ buçuk sene mukaddem gaib „ani‟l-meclis karındaĢı 

mersum Mekrevic Ģeref-i Ġslam ile müĢerref olub Yusuf Ġsmail tesmih olunub 

karındaĢı mezbur Yusuf ismiyle tesmih olunub karındaĢı mezbur Yusuf ile iĢbu 

müdde‟i mersume Merymen bana menzili mahdud-ı mezkûru kırk guruĢa batnen 

bey„ ve temlik ve teslim idüb semeni olaan meblağ-ı mezburun yirmi altı guruĢ iki 

salis hissesini merkum Yusufa teslim ve on üç guruĢ bir salisi iĢbu mersume 

Meryeme hissesi içün yedimden tamamen ahz ve kabz eyledi deyü def„le mukabele 

idicek gıbbe‟l-istintak ve akȋbȗ‟l-inkȃr mersum Nersizden def„a mezkûruna beyyine 

taleb olundukda taife-i Ermeniyandan ġetha veledi Bedru ve Allahverdi veledi Hatar 

nam zımmiler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika 

iĢbu müdde-i mersume Meryem beĢ sene buçuk mukaddem mahalle-i mezzburede 

vȃkȋ„ babası menzilini gaib „ani‟l-meclis-i mühtedi Yusuf ile iĢbu mersum Nersiz 

bizim huzurumuzda her biri batnen bey„ ve temlik idüb semeni meblağın yirmi altı 
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guruĢ iki salisi karındaĢı alub ve on üç guruĢ bir salisini iĢbu mersum Meryem ahz ve 

kabz eylediler biz  u hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehadet dahi ideriz deyü her 

biri edȃ-i Ģehadet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de ri„ȃyet Ģerȃ‟itü‟l-kabul Ģehadetleri 

makbul olmağın müdde-i mersume Meryem büyüce ma„arızadan men„ birrle ma-

vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-sabi„ iĢrin min Saferü‟l-hayr sene seb„ ve 

sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Monla Ömer ibni el-Hac Zeynel, es-Seyid Monla Hüseyin biraderi, Çakıcı Ġbrahim, 

Manek oğlu Ağya, karındaĢı Allahverdi, Aynlıoğlu Arakil, karındaĢı Nersiz. 

Hüküm no 96 

Hüküm no: 96 Tarihi: 1167  

Belge türü: Tezkire Belge Konusu: Vergi tahsili 

Belge özeti: RiĢvan aĢiretinden olan adı geçen kimselerin vermeleri gereken vergileri 

eda etmeleri hususunda. 

 

RiĢvan aĢiretinden Cürekȃnlı cemaatinin kethüdası Halil ibni Ġbrahim nam kimesne 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde cemaat-i mezbureden olub Medine-i Ayntabda 

sakin ashab-ı haze‟l-kitab es-Seyid el-Hac Ebubekir ibni Yusuf ve diğer es-Seyid 

Ebubekir ibni Mehmed ve Ġbrahim ibni Abdullah ve es-Seyid Sarı Mehmed ve es-

Seyid Mehmed ibni Ali ve es-Seyid Halil ibni Hüseyin ve es-Seyid Monla Ömer ibni 

Yusuf ve es-Seyid diğer mehmed ibni Hüseyin ve es-Seyid Ali ibni Hüseyin ve es-

Seyid Monla Mustafa ibni Mehmed nam kimesneler mahzarlarında üzerlerine da„va 

ve takrir-i kelȃm idüb iĢbu merkumun aĢiret-i RiĢvandan olub aĢiret-i mezbure 

üzerlerine edȃsı lȃzım resimden hisselerine isabet iden meblağ-ı irade ta„allul 

itmeleriyle hȃlȃ taleb iderim sȗ‟ȃl olunub edaya tenbih olunmak matlubumdur 

didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburun cevablarında cümlemiz aĢiret-i RiĢvandan olub lȃkin 

sadat-ı kiramdan olduğumuza binaen tekalif-i örfiye ve Ģȃkkadan muaf ve selm 

olduğumuza yedimizde emr-i ȃli ve fetva-yı Ģerife ve mektub nakibȗ‟l-eĢraf olmakla 

ol-vechle rȃden imtinȃ„ ideriz deyü Ģeyhülislam selimü‟s-selam hazretlerinden bir 

kıt„a fetva-yı Ģerife ibraz ve mazmun-ı münifinde sadat-ı kiramdan olan zide-

……namına bir nesne ….cevam ba-cevabında almaz deyü buyurulub ve mucebince 

POZ 123 

Sayfa 58 

Hüküm no 96’nin devamı 

Ģerefan mezburundan rüsum ve tekȃlif alınmamak babında sadrı olan emr-i ȃli-Ģan 

dahi kıraet olundukda mazmun-ı takrir-i meĢruhlarına mutabık olub merkumun 

sahihȗ‟l-Ģerefadan olmalarıyle tekalif taleb olunmamak üzre nakibȗ‟l-eĢrafdan dahi 

mektub-ı Ģerif olmağla senedȃt-ı mezkȗreler Ģer„an ve kanunen desturu‟l-amel 
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olmalarıyle mucebince kethüdȃ-yı mezbur Halil büyüce ma„arızadan men„ birrle ma-

vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-tasi„ min Rebi„ȗ‟l-evvel sene seb„ ve sittin 

ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Hüküm no 97 

Hüküm no: 97 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Sarıboğsak karyesi sakinlerinden olan Karaman ibni Mahmud‟un 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

..?.. taifesinden olub Medine-i Ayntaba tabi„ Sarıboğsak nam karye sakini iken 

bundan akdem ber-vech-i ȃti fevt olan Ali içün oğlu dimekle ma„ruf Karaman ibni 

Mahmudun veraseti zevcesi ..?.. binti Abdullah ile sulbi sağir oğlu Mehmede ve 

sağire kızı AiĢeye münhasıra ba„de saire-i merkume AiĢe fevt olub veraseti validesi 

mezbure Ataullah iile ammisi Mehmed ibnü‟l-mezbur Mahmuda münhasıra olduğu 

Ģer„an zahir ve nümayan olduktan sonra mezbur Mehmed ibni Mahmud nam kimesne 

meclis-i Ģer„a hatır-lazımȗ‟l-tevkȋrde yine cema„at-i Nergörden rafi„ȗ‟l-haze‟l-kitab 

Haydar Ağa bin Karaman mahzarında bi‟l-verase üzerine da„va ve takrir-i kelȃm 

idüb tarih-i kitabdan iki sene mukaddem iĢbu mezbur Haydar Ağa cemaatleri ile 

evlerimiz üzerine gelüb karyemizi muhasara idüb evvel esnada karındaĢım mezbur 

Karamanı kurĢun ile arka tarafdan esir…Haydar Ağa „amden darb ve katl 

eylediğinden ma„da yüz  ( belge tahrip) kırk aded ….virüb fuzuli zabt itmekle sȗ‟ȃl 

olunub muceb-i Ģer„le icrȃ olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur 

Haydar Ağa cevabında fi‟l-hakika tarih-i kitabdan iki sene mukaddem merkumun 

karındaĢı (belge tahrip) tecmi„inden katl olunub lakin ben evvel haynda Bozatlu nam 

karyede bulundurmağa binaen iĢbu mezbur karındaĢım oğlu AiĢe ….diğer Karaman 

ibni Kasıma müddei olub karındaĢımı katl eyledin deyü hȃlȃ Rakka muhafızı olan 

Ragıb Mehmed PaĢa hazretlerinden buyuruldu imdad ve mübaĢereti idüb hatta 

Ayntaba geldikde iĢbu mezbur Mehmed bin dar-ı sabık Cebelioğlu Ebubekir Ağa 

odasına dahi karındaĢım Kasımın oğlu diğer Kahramanı ta„yin-i hasım idüb Rakka 

valisi tarafından …?.. ısdar itdirdiğini huzur-ı müsliminde ikrȃr itmiĢidim deyü def„le 

mukabele ve bir kıt„a fetva-yı Ģerifi ibraz idüb mazmun-ı münifinde zide-ömr ve 

üzerine karındaĢı Bekiri katl itdik deyü da„vȃ idüb isbat itmese ba„de beĢer üzerine 

sen katl itdin deyü da„vȃ ile da„vası mesmu„ olur mu cevab ba-cevabında olmaz deyü 

buyurulub..?.. bu suretde zide-merkum Ömer üzerinesin benim …?...ve gayriler 

üzerine dahi ahz eylediniz deyü da„vȃ ile ba„de merkum beĢer üzerine da„va ile 

mesmu„ olur mu cevab ba-cevabında Allahu sübhane ve Tealȗ‟l-alem olmaz deyü 

buyurulub …zide-mȃlen ve-lem-……deyü …..nakl irad olunmağın gıbbe‟l-istintak 

ve‟l-inkȃr mezbur Haydar Ağadan def„i mezkûruna mutabık beyyine taleb olundukda 

udȗl-i ahrar rical-i müsliminden Ali ibni Mehmed ve Hasan ibni Ġsmail nam 

kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika 
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iĢbu müdde‟i mezbur iĢbu Mehmed ma„rukede katl olunan karındaĢım Kahraman 

ammim oğlu Kasımın oğlu diğer Kahraman katl eyledi deyü Rakka valisi huzurunda 

ta„yin-i hasım ve teĢkil ve buyuruldu irad idüb mübaĢir ta„yin eyledi ba„de 

Hacelioğlu Ebubekir Ağa odasında dahi karındaĢımı katl iden Kasımın oğlu diğer 

Kahramandır deyü huzurumuzda ikrar dahi eyledi biz bu hususa bu vech üzre 

Ģahidleriz ve Ģehadet dahi ideriz deyü her biri eda-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de 

ri„ȃyet Ģeraitȗ‟l-kabul Ģehadetleri makbul olmağın ber-muceb fetva-yı Ģerife mezbur 

Mehmed büyüce ma„arızadan men„ birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-

yevmü‟l-havi iĢrun Rebi„ȗ‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

 Es-Seyid ġeyh Ebubekir Efendi nakıb sabıka, Mehmed Ali Ağa …, es-Seyid Kasım 

Ağa serdar hȃlȃ, Ümmetullahzade Hacı Ömer Ağa, es-Seyid Hacı Ahmed Ağa 

menzilci. 

Sayfa 59 

Hüküm no 98 

Hüküm no: 98 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Mirasın deftere 

kaydedilmesi 

Belge özeti: Tarla-yı Cedid mahallesi sakinlerinden olan AiĢe binti Halil‟in mal 

varlığının deftere kaydedilmesi hususunda.  

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı Cedid mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden 

AiĢe binti Halilin hasren veraseti sadriye kebire kızı Fatma nam hatun talebiyle 

müteveffȃ-yı mezburenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim-i defteridir ki ber-

vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-sadis min Ģehr-i Rebi„ȗ‟l-evvel sene seb„ ve sittin 

ve mie ve elf. 

Nısf hisse- menzil der-mahalle-i mezbure guruĢ. 

Hali müsta„mel 6, guruĢ 10. 

Sahan 17, guruĢ 7. 

Lengeri 1, guruĢ 3. 

Satıl 2, guruĢ 2. 

Tencere guruĢ 1. 

Havan guruĢ 3. 

Tas 1, rub„ 1. 
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Yorgan 2, guruĢ 4. 

ġamdan 1, rub„ 1. 

DöĢek 1, guruĢ 13. 

ġilte 1, rub„ 2. 

..?.. yorgan 1, kürsü 1, guruĢ 13. 

Kapama 2 guruĢ 5. 

Don kazganı 1, teĢt 1, guruĢ 8. 

Dallı zıbın guruĢ 2. 

Don 4, guruĢ 8. 

Sarre guruĢ 1. 

Mavi zıbın 1, guruĢ 3. 

Gömlek 2, guruĢ 3. 

Mavi ve beyaz çarĢaf guruĢ 2. 

Alaca don 1, guruĢ 1. 

Köhne yemeni ve kalpak 3, guruĢ 3. 

Bohça 1, guruĢ 3. 

…?... 1, rub„ 1. 

Çizme 1, guruĢ 1. 

Sandık 1, guruĢ 1. 

Badiye 1 ve nargile 1, guruĢ 2. 

Peçe 1, yaĢmak 1, guruĢ 3. 

Arka esvabı guruĢ 3. 

Beğlerbeğide ceviz eĢcarı 2 guruĢ 6. 

Cem„an yekün guruĢ 163. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin ve kabr guruĢ 10. 

Ġskat-ı salat ve kefaret-i yemin guruĢ 123. 
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Resm-i kıymet guruĢ 4, pare 3. 

Katibe guruĢ 13. 

Çukadariye guruĢ 13. 

Cem„an yekün guruĢ 30. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 133 mezbure Fatmaya müstakil. 

Menzil-i mezkûrun nısf-ı ahirini beĢ sene mukaddem mezbure Fatmanın zevci 

Haelvacı Abdullah bin Mehmed mezbure AiĢe hayatında yetmiĢ beĢ guruĢa batnen 

bey„ ve kabz semeni eylediği Ģühȗd-ı udȗl ile ledȋ Ģer„ȗ‟l-enver sabit ve zahir olub 

ol-vechle menzil-i mezkûrun nısf hissesi derun deftere tahrir ve nısf-ı ahiri derun 

deftere idhal olunmadığı iĢbu mahale Ģerh virildi. 

Hüküm no 99 

Hüküm no: 99 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras  

Belge özeti: Tarla-yı Cedid mahallesinden olan AiĢe binti Halil‟in mirasının kızına 

intikal etmesi hususunda. 

 

Husus-ı ȃti‟l-beyanın mahallinde ketb ve tahriri iltimas olunmağın savb-ı Ģer„iden 

Mevlana es-Seyid Mustafa Efendi ma„dunen ta„yin ve irsal olunub ol-dahi Medine-i 

Ayntabda Tarla-yı Cedid mahallesinde iken bundan akdem vefat iden AiĢe binti 

Halilin menziline varub zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-esamı müslimin mahzarında akd-

i meclis-i Ģer„i ȃli olundukda müteveffȃ-yı mezbure AiĢenin hasren verȃseti sadrına 

kebire kızı Fatma binti Mehmed BeĢe nam Hatuna zati ba„de ta„rifȗ‟l-Ģer„i meclis-i 

ma„kud mezkûrda zikr-i ȃti menzilin nısfına vaz„iyyed olan rafi„a haze‟l-kitab 

Halvacı Abdullah bin Mehmed nam kimesne müvacehesinde üzerine da„va ve takrir-

i kelȃm idüb iĢbu üzerinde akd-i meclis-i Ģer„i ȃli olunan kıbleten tarȋk-ı „ȃmm  ve 

Ģarkan ba„zan Leblebici dükkanı ve ba„zan Halvacı kızı evi ve Ģimalen hırat el-Hac 

Mehmed menzili ve garben es-Seyid Mehmed menzili ile mahdud ve bir fevkani beyt 

ve bir hazine ve bir kiler ve hariciye iki tahtani oda ve …?..ve havluyı mu„ayyene-i 

müĢtemil menzilin tamamı validem mezbure AiĢenin ile‟l-vefat mülkü olub ba„de 

vefat bi‟l-irsi‟l-Ģer„i bana isabet ve intikal itmiĢ iken menzil-i mahdud mezkûrun 

nısfını iĢbu mezbur Abdullah fuzuli zabt ider sȗ‟ȃl olunub kasr-ı yedine tanbih 

olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Abdullah cevabında menzil-i 

mahdudun tamamı kayınvalidem mezbure AiĢenin mülkü olub tarih-i kitabdan beĢ 

sene mukaddem menzil-i mahdud mezkûrun nısf hissesini bey„i bat sahih-i Ģer„i ile 

ban yetmiĢ beĢ guruĢa bey„ ve teslim ve temlik eyledi ben dahi iĢtira ve kabul ve 

teslim  

POZ 122 
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Sayfa 60 

Hüküm no 99’un devamı 

Ve temlik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezburu yetmiĢ beĢ guruĢ benim 

yedimden tamamen ahz ve kabz eyledi ol-vechle menzil-i mahdud mezkûrun nısf 

hissesi benim mülk-i müĢteram olmağla bi-hak zabt iderim deyü def„le mukabele 

idilecek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkar mezbur Abdullahdan def„i mezkȗrına mutabık 

beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrar ricȃl-i müsliminden Seyyid Ali Efendi bin es-

Seyid Bekir Efendi ve el-Hac Mehmed ibni Ali BeĢe nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade 

meclis-i ma„kud mezkȗre hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika tarih-i kitabdan beĢ 

sene mukaddem iĢbu menzil-i mahdud mezkûrun nısf hissesini mezbur AiĢe binti 

Halil nam Hatun hal-i hayatında damadı iĢbu Halvacı Abdullah bey„-i bȃt sahih-i 

Ģer„i ile yetmiĢ beĢ guruĢa bey„ ve teslim ve temlik olunub iĢtira ve kabul ve teslim 

ve temlik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur yetmiĢ beĢ guruĢ mezbur 

AiĢe merkum Abdullah yedinden tamamen bizim huzurumuzda ahz ve kabz eyledi 

biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i 

Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de ri„ȃyet Ģerȃitȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın 

mucebince menzil-i mahdud mezkûrun nısf hissesi mezbur Abdullahın mülk-i 

müĢterası olduğuna ba„de‟l-hükm müdde-i mezbur Fatma büyüce ma„arızadan men„ 

birrle husus-ı mezbur Mevlana merkum mahallinde ketb ve tahrir ve ba„de ma„an 

ba„de ve irsal olmağın Abdullah bin Mehmed ve Ahmed bin Ahmed ile meclis-i Ģer„a 

gelüb her biri ale‟v-vuku„a inhȃ ve takrir itmeleriyle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu 

fi‟l-yevmü‟l-sadis min Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Çulcu Ebubekir ibni Mehmed, Abdullah Mehmed attar, Boyacıoğlu Mehmed bin 

Hasan, Seyyid Hüseyin ibn-i Hacı Zeynel, Mehmed ibni Demirci Hacı Ali, karındaĢı 

Halil, müezzin Monla Numan, Yahya bin Veli bakkal, Karaböcük Mehmed bin 

Osman. 

Hüküm no 100 

Hüküm no: 100 Tarihi:  1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Akyol mahallesi sakinlerinden olan Lohanlı Hüseyin ibni Mehmed‟in 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Akyol mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt olan 

Lohanlı Hüseyin ibni Mehmedin veraseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Hatice binti 

el-Hac Ali ile sulbiye sağire kızı AiĢeye münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak 

olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve 

beyne‟l-verese tevzi„i defteridir ki vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-rabi„ min Ģehr-i 

Rebi„ȗ‟l-evvel ve seb„ ve sittin ve mie ve elf. 



148 
 

 
 

Karye-i Lohanda menzil guruĢ 15. 

Karye-i mezburede cedid bağ tiyek 400, guruĢ 25. 

Köy yolunda ceviz eĢcarı 2, guruĢ 15. 

Buğday keyl 8, guruĢ 18. 

ġaayr keyl 1, guruĢ 1. 

Sahan 5, guruĢ 2. 

Leğençe 2, guruĢ 3. 

Don ve saplı tas 2, guruĢ 1. 

Ġbrik guruĢ 1. 

Tencere 1, guruĢ 13. 

Yorgan 5, guruĢ 10. 

DöĢek 3, guruĢ 4. 

Yasdık 2, guruĢ 23. 

Cedid kilim 3, guruĢ 8. 

Boz kilim 3, guruĢ 3. 

Çuval 4, guruĢ 2. 

Nısf kır kısrak guruĢ 20. 

Harar 2, guruĢ 1. 

Keçe 5, guruĢ 10. 

Ġki merkeb nısfı guruĢ 10. 

Zahire-i beyt guruĢ 6. 

ġire ve bekmez guruĢ 4. 

Arı koğanı 1, guruĢ 15. 

Arka esvabı guruĢ 5. 

Nohud keyl 1, guruĢ 23. 

…guruĢ 3. 

Hırdavat menzili guruĢ 13. 
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Cem„an yekün guruĢ 190. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin kabr guruĢ 63. 

Ġskat-ı salat kefaret-i yemin guruĢ 5. 

Deyn-i müsbetesi zevce-i mezbure Hatice guruĢ 40, ba„de‟t-tahlif. 

Resm-i kıymet ma„ȃdi guruĢ 5. 

Katibe guruĢ 13. 

Çukadara guruĢ 13. 

Muhzırana guruĢ 3. 

Cem„an guruĢ 60. 

 

Sayfa 61 

Hüküm no 100’in devamı 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 130. 

Hisse-i zevcü‟l-mezbur Hatice guruĢ 16, mahiyye 30. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure sağire AiĢe guruĢ 113, mahiyye 90. 

Hüküm no 101 

Hüküm no: 101 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tarla-yı Atik mahallesinde sakin olan es-Seyid Ahmed bin Abdullah‟ın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı Atik mahallesine sakin iken bundan akdem fevt olan es-

Seyid Ahmed bin Abdullahın veraseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Hatice binti 

Mustafa ve Rukiye binti Monla Halil ve Fatma binti Hacı ile sulbi kebir oğlu es-

Seyid Mehmed ve kebire kızı AiĢe ve sağir oğlu es-Seyid Ahmed ve sağire kızı 

Fatmaya münhasıra fi 22 Rebi„ȗ‟lahir sene 1167. 

Nısf hisse-i menzil guruĢ 125. 

Karacaviranda harabe bağ guruĢ 12. 

Sahan 52, guruĢ 13. 
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…7, guruĢ 3. 

Tepsi guruĢ 1. 

…6, guruĢ 1. 

Kahve ibriği guruĢ 2. 

Lengeri guruĢ 1. 

Don tası guruĢ 1. 

Sini guruĢ 3. 

Hamam leğeni guruĢ 3. 

Tencere 2, guruĢ 3. 

El leğeni ibrik guruĢ 2. 

Güğüm guruĢ 2. 

Don kazganı guruĢ 3. 

Nargile guruĢ 1. 

Badiye guruĢ 3. 

Yorgan 1, döĢek 1, yasdık 1, guruĢ 5. 

Sağir satıl 1, guruĢ 1. 

ġamdan 1, guruĢ 3. 

Fincana hıraf guruĢ 2. 

Mangal guruĢ 3. 

…..guruĢ 1. 

 …guruĢ 2. 

Küp guruĢ 23. 

PeĢtehat guruĢ 3.yemeni guruĢ 3. 

Katremiz guruĢ 1. 

Çuka benĢer guruĢ 6. 

KuĢak guruĢ 4. 

Köhne cebe kürek guruĢ 1. 
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Gömlek guruĢ 13. 

Dime çuka 8 guruĢ 2. 

Kaftan 2, guruĢ 4. 

Sarre guruĢ 4. 

Ġplik alaca akyün guruĢ 2. 

Simli bıçak guruĢ 4. 

Köhne halı kilim guruĢ 6. 

Cedid kilim guruĢ 4. 

Hamam tası guruĢ 2. 

Sahan guruĢ 1. 

Khne sini 2, guruĢ 1. 

ÇağĢır guruĢ 2. 

Köhne benĢ ve kürek 1, guruĢ 2. 

Kürde bıçak …guruĢ 2. 

Kavuk sarık guruĢ 2. 

Leğen guruĢ 13. 

Süzek pare 30. 

Sanduka 4, guruĢ 2. 

Anbar guruĢ 3. 

Bulgur guruĢ 2. 

Dükkanda eĢya guruĢ 4. 

Hırdavat menzili guruĢ 5. 

Cem„an yekün guruĢ 265. 

Techiz-i tekfin guruĢ 53. 

Ġskat-ı salat guruĢ 6. 

Kefaret guruĢ 2. 

Mihr-i müeccel müsbetü‟l-zevce-i müüfide Rukiyye ba„de‟t-tahlif guruĢ 20. 
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Mihr-i müehher müsbetü‟l-zevcetü‟l-mezbure …ba„de‟t-tahlif guruĢ 75. 

Mihr-i müehher müsbetü‟l-zevce-i mezbure Fatma ba„de‟t-tahlif guruĢ 10. 

Deyn-i müsbet es-Seyid Ali ba„de‟t-tahlif guruĢ 20. 

Resm-i kısmet Ulvi guruĢ 63. 

Katibe guruĢ 2. 

Çukadara guruĢ 2. 

Muhzıra çavuĢ guruĢ 1. 

Cem„an yekün guruĢ 160. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese: 

Hisse-i zevce-i mezbure Rukiye guruĢ 4, muhassa 45. 

Hisse-i zevce-i mezbure Hatice guruĢ 4, muhassa 45. 

Hisse-i zevce-i mezbure Fatma guruĢ 4, muhassa 45. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur es-Seyid Ahmed guruĢ 30, muhassa 75. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur es-Seyid Mehmed guruĢ 30, muhassa 75. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Emine guruĢ 15, muhassa 37,5. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Fatma guruĢ 15, muhassa 37,5. 

Hüküm no 102 

Hüküm no: 102 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tarla-yı Atik mahallesi sakinlerinden olan Yemeni binti Ġbrahimin 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı Atik mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan 

Yemeni binti Ġbrahimin veraseti zevcesi Ahmed ibni el-Hac Ġsmail ile sadrıye sağire 

kızı ġemsi ve sağir oğlu Mehmed Emine münhasıra fi 22 Rebi„ȗ‟l-evvel sene 167. 

Köhne …guruĢ 13. 

Köhne cebir çuka guruĢ 13. 

Don guruĢ 1. 

YaĢmak çarĢaf guruĢ 2. 



153 
 

 
 

Mavi kaftan guruĢ 1. 

Gömlek guruĢ 1. 

Köhne bohça 3, guruĢ 1. 

MünakkaĢ gömlek guruĢ 2. 

KuĢak guruĢ 3. 

Hamam esbabı guruĢ 3. 

Kalpak guruĢ 13. 

Çatık yemeni guruĢ 3. 

Yorgan 1, döĢek 1, yasdık 1, guruĢ 4. 

Çizme guruĢ 3. 

Cem„an yekün guruĢ 53. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

 Ġskat-ı salat guruĢ 3. 

Kefaret guruĢ 1. 

Resm-i kısmet pare 53. 

Katibe guruĢ 3. 

Çukadara pare 30. 

Muhzıra para 16. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksi beyne‟l-verese guruĢ 46. 

Hisse-i zevci‟l-mezbur Ahmed guruĢ 11,5.  

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Mehmed …guruĢ 23. 

Hisse-i bintü‟l-mezbur ġems guruĢ 11,5. 

 

POZ 121 

Sayfa 62 

Hüküm no 103 

Hüküm no: 103 Tarihi: 1167 
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Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Bostancı mahallesinde sakin Terzici Monla Mustafa ibni el-Hac 

Ahmedin vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Bostancı mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan 

Terzici Monla Mustafa ibni el-Hac Ahmedin veraseti zevce-i menkȗha-i metrukeleri 

Rukiye binti Mehmed ve Asiye binti Abdullah ve Emine binti diğer Mehmed ile 

sulbi sağir oğlu Ahmede ve kebire kızı mülkü münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve 

müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı merkumun hȃlȃ mevcud olan terekesi 

ma„rifet-i Ģer„le ve verese-i mezburdan talebleriyle tahrir ve beyne‟lgurema tevzi„ ve 

taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmi‟l-hams iĢrin min Rebi„ȗ‟l-

evvel sene  seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

Nısf hisse-i menzil der-mahalle-i mezbur guruĢ 50. 

Arpa keyl 3, guruĢ 3. 

Bulgur keyl 3, guruĢ 73. 

Tencere 2, guruĢ 3. 

Ġbrik 1, guruĢ 1. 

Sahan 1, guruĢ 3. 

DöĢek 1, yasdık 1, guruĢ 13. 

Köhne zil 1, guruĢ 3. 

Düğe 1, guruĢ 3. 

Tahna kabı 1, guruĢ 3. 

Sarık 2, guruĢ 1. 

Sur mail kapama 1, guruĢ 13. 

MeĢki kapama 1, guruĢ 2. 

Beyaz zıbın 1, guruĢ 3. 

Sarre 1, guruĢ 3. 

…guruĢ 3. 

Tabe 1, guruĢ 3. 

ġamdan 2, guruĢ 3. 
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Tas 1, guruĢ 3. 

Ġbrik 1, guruĢ 3. 

Cem„an yekün guruĢ 80. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin ve kabr guruĢ 4. 

Mukaddema virilen resm-i kıymet guruĢ 6. 

Katibe guruĢ 13. 

Çukadara guruĢ 20. 

Muhzıranaa guruĢ 3. 

Cem„an yekün guruĢ 14. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-guremai guruĢ 66. 

Deyn-i müsbetü‟l-zevce-i mezbure Rukiye guruĢ 120. 

Mihr-i müeccel müsbetü‟l-zevce-i mezbure Rukiye guruĢ 5. Ani‟l-guremai guruĢ 2, 

mahiyye 42,5. 

Mihr-i müeccel müsbetü‟l-zevce-i mezbure Asiye guruĢ 10, el-guremai guruĢ 4, 

mahiye 95. 

Mihr-i müeccel müsbetü‟l-zevce-i mezbure Emine guruĢ 5. 

Ani‟l-guremai guruĢ 2, mahiyye 32,5. 

Müteveffȃ-yı mezburun hȃlȃ husul-i mümteni„ zimem-i nasda alacağı olub fimȃ-ba„d 

tahsil olundukda mihr ve düyun müsbetelerini tamamen istifa eylediklerinden sonra 

bȃkȋ ȃli ma-farz Allah Teaala cümle verese beynlerinde taksim olunmak üzre 

esamileridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur. 

Der-zimmet Ġplikli Köse oğlu Ġsa guruĢ 38. 

Der-zimmet Karaca Ġplikli guruĢ 40,  mezburda buğday guruĢ 2. 

Der-zimmet iplikli Halil guruĢ 8. 

Der-zimmet Ahmed kethüdaya guruĢ 6,5. 

Mezbur Ahmed kethüda indinde keçi 3, oğlak 2, guruĢ 8. 

Der-zimmet Kel Osman guruĢ 9. 

Der-zimmet Ġplikli Emin guruĢ 10. 
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Der-zimmet Ġplikli mahalle guruĢ 10. 

Der-zimmet Acem Ali guruĢ 5. 

Der-zimmet Sarı Hüseyin guruĢ 5. 

Der-zimmet Kel Mustafa guruĢ 20. 

Der-zimmet Ayntablı-oğlu guruĢ 3. 

Der-zimmet Süleyman guruĢ 10. 

Der-zimmet Der-zimmet Cerden Ali guruĢ 3. 

Der-zimmet Monla Ali guruĢ 6. 

Cem„an yekün guruĢ 173,5. 

 

Hüküm no 104 

Hüküm no: 104 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Bostancı mahallesinde sakin Terazvacı Monla Mustafa ibni el-Hac 

Ahmedin vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Bostancı mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan 

Terazvacı Monla Mustafa ibni el-Hac Ahmedin veraseti zevce-i menkȗha-i 

metrukeleri Asiye binti Abdullah ve Emine binti Mehmed ve Rukiye binti diğer 

mehmed ile sulbi sağir oğlu Ahmede ve kebire kızı Mülkiye münhasıra olduğu Ģer„an 

zahir ve müstehak olduktan sonra mezbure Asiye ve Emine zatları ba„de‟t-ta„rifȗ‟l-

Ģer„i meclis-i Ģer„i hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde sağir-i mezburun …mezbure Rukiyye 

mahzarında her biri bi‟t-tav„ȗha ikrar-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb zevcim mezbur 

Molla Mustafa fevt oldukda el-yevm mevcud olan …ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve sabit 

olan divanına ve mihrimiz vefa itmeyüb gurema olundukda beher guruĢa elli altı 

buçuk akçe isabet itmiĢ idi hesab-ı mezkȗre üzre bizim  

Sayfa 63 

Hüküm no 104’ün devamı 

On beĢ guruĢ mihrimiz ber-muceb defter-i kassama isabet iden yedi guruĢ otuz yedi 

akçeleri mezbure Rukiye yedinden ahz ve kabz eyledik defter-i kassamda mestur 

zimem ….dahi tahsil olundukda mihr-i müsbet kızı istifa ve bakȋ kalan meblağdan 

dahi hisse-i Ģer„iyemizi beynimizde iktisam eylemek üzre defter-i kassamına Ģerh 
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dahi virmekle takririmiz tahrir olunsun didiklerinde gıbbe‟l-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ 

bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-hams iĢrin min ġehr-iRebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

…?.., Penbe oğlu Ali, Seyyid Hacı Ahmed Ağa menzilci, Seyyid Hacı Mehmed 

ÇavuĢ, Seyyid Ahmed Çelebi Halvacızade. 

Hüküm no 105 

Hüküm no: 105 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Darp-ölüm 

Belge özeti: Mehmedin babası Hacı Yusuf ve el-Hac Ġbrahim arasında yaĢanan kavga 

sonucu el-Hac Ġbrahim‟in darp alarak vefat etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Babilge nam karye sükkȃnından Sülüroğlu dinmekle ma„ruf 

Mehmed ibni Hacı Ġbrahim nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lazımȗ‟l-tevkȋrde 

Medine-i mezbura tabi„ Müzvan nam karye ahalisinden rafi„a haze‟l-kitab Mehmed 

ibni el-Hac Yusuf nam kimesne mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb 

tarih-i kitabdan on beĢ sene mukaddem iĢbu mezbur Mehmedin babası mezbur Hacı 

Yusuf babam mezbur el-Hac Ġbrahim ile ve sermanda müĢacere idüb inĢa-i 

müĢacerede babama darb ve darbından fevt olmuĢ idi ben dahi tarih-i mezburda on 

beĢ yaĢında baliğ idim ol-vechle darb ve katli ma„lumum olmağla terekesinden 

babamın diyetini hȃlȃ taleb iderim sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„i icrȃ olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Mehmed cevabında husus-ı mezburu ba-

külliye inkȃr ve kat„a …?... feth ve kıraet olundukda mazmun-ı münifinden zide-

babam fevt olduğu sene ben on beĢ yaĢında idim deyü huzur-ı müsliminde büluğunu 

ba„de‟l-i„tiraf babamı ber-vech muharrer on beĢ sene mukaddem Ömerin babası katl 

eyledi deyü Ömerin oğlu Bekirden da„va ile on beĢ sene sükûtu mani„ da„va olur mu 

cevab-ba-cevabında Allah sübhane ve Teali Alem olur deyü buyurulub ve‟l-

münhazi‟l-ȃn inne‟l-ismi„ȗ‟l-da„va ….sultani ve alyhü‟l-fetva deyü fetva-yı aliyeden 

nakl-i irad buyurulmağın ber-muceb fetva-yı Ģerife müdde-i mezbur Sülüroğlu 

Mehmed büyüce ma„arızadan ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-

yevmü‟l-tasi„ iĢrin min Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Seyyid Hacı Ahmed Ağa menzilci, es-Seyid Kasım Çelebi tüccar, Seyyid Kasım Ağa 

serdar, Hacı Ömer ÇavuĢ. 

Hüküm no 106 

Hüküm no: 106 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: el-Hac Yusuf‟un mülkü olan bin adet  nar bahçesinin vefatından sonra 

Mehmed bin el-Hac Ġbrahim‟e intikal etmesi hususunda. 

 



158 
 

 
 

Medine-i Ayntaba tabi„ Babilge nam karye sükkȃnından Mehmed bin el-Hac Ġbrahim 

nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede Hızır ÇavuĢ 

mahallesi ahalisinden rafi„a haze‟l-kitab el-Hac Ali bin Ahmed nam kimesne 

mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb karye-i mezkȗre türabında vakȋ„ bir 

tarafdan ġeyh Mehmed Efendi ve bir tarafdan KeleĢoğlu mülkleri ve bir tarafdan 

nehr-i cȃri ve bir tarafdan değirmen harikı ile mahdud bin aded nar bahçesi 

mukaddema Nurvane müteveffi el-Hac Yusuf nam kimesnenin mülkü olub babam 

mezbur el-Hac Ġbrahimi katl eyledik deyü mezbur el-Hac Yusufdan hayatında ben 

da„va sudurunda olduğumda bana sulhen virüb ben dahi iki sene mutasarrıf olmuĢ 

idim mezbur Hacı Yusufun oğlu babamdan bana intikal eyledi deyü sekiz sene 

mukaddem iĢbu el-Hac Aliye bey„ idüb ol-dahi sekiz seneden beri müvacehesinde 

fuzuli zabt ider sȗ‟ȃl olunub bana teslime tenbih olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe‟s-sȗ‟ȃl merkum el-Hac cevabında fi‟l-hakika mahdud ve mezkûr bahçe bundan 

akdem müteveffȃ-yı merkum el-Hac Yusufun ile‟l-vefat mülkü olub ba„de vefat oğlu 

iĢbu hazır-ı bi‟l-meclisi Mehmed nam kimesnenin hisse-i Ģer„iyesine ta„yin ve tahsis 

olundukda merkum Mehmed dahi sekiz sene mukaddem zikr olunan bahçeyi bana iki 

yüz yirmi guruĢa semeni medfu„ ve makbuza bey„ ve teslim ve hüccet-i Ģer„iye idüb 

iĢbu müdde-i mezbur Mehmed dahi bey„i daim ve sekiz seneden beri bahçeye 

mülkiyet üzre  

POZ 120 

Sayfa 64 

Hüküm no 106’nın devamı 

Tasarrufumu görüb sükût üzredir deyü def„le mukabele ve bir kıt„a fetva-yı Ģerife 

ibraz ve feth-i kıraet olundukda mazmun-ı münifinde zide-bir bostanı Ömere bey„ 

Ömer dahi kabz ve sekiz sene tasarruf idüb Bekir dahi bey„ ve tasarrufu görüb 

sükûtundan sonra Ömer ve üzerine bostan benimdir deyü da„vası mesmu„ olur mu 

cevab ba-cevabında olmaz deyü buyurulub rȃh bey„i arzan uraren ve tasarrufu‟l-

müĢteri fihi zamanen ve hüve sȃkit fiskat-ı da„va deyü eĢbahdan nakl-i irad 

olunmağın müddet-i merkumeden beri bey„i „ȃlim ve tasarrufun görüb sükȗtı Ģer„an 

mani„i da„va olmağın ber-muceb fetva-yı Ģerife mezbur Mehmed büyüce ma„arıdan 

ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-iĢrin min Rebi„ȗ‟l-evvel 

sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Arsa ağası Mehmed, es-Seyid Ahmed Çelebi kethüda nakib, es-Seyid Ahmed Çelebi 

menzilci, Alemdar Kara Mustafa PaĢa. 

Hüküm no 107 

Hüküm no: 107 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 
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Belge özeti: Beğ mahallesi ahalisinden olan el-Hac Mehmed ibni Cuma‟nın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Beğ mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan Hacı 

Kara dinmekle ma„ruf el-Hac Mehmed ibni Cumanın veraseti zevce-i menkuha-i 

metrȗkesi Fatma binti el-Hac Mehmed ile sulbi oğlu Mustafa ve kebire kızları AiĢe 

ve Fatma ve sağire kızı Haticeye münhasıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak 

olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve 

beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi‟l-yevmü‟l-

havi ve‟l-iĢrin min Rebi„ȗ‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

Menzil der-mahalle-i mezbure guruĢ 300. 

Kal„a altında neccar dükkȃnı pare 1, guruĢ 120. 

Mahall-i mezkûrda nısf ve …..dükkȃnı guruĢ 40. 

Arsada nısf demirci dükkȃnı guruĢ 30. 

KöĢker bazarında nısf dükkȃn guruĢ 30. 

Kürd Abdullah oğlu yerinde hazrevat bostanı müĢare 100 guruĢ 250. 

Karye-i Samda HarmanbaĢında bağ tiyek 1000, guruĢ 120. 

Karye-i mezburede Hakman nam mahalde harabe bağ tiyek 500, guruĢ 25. 

Akbayırda harabe bağ tiyek 300 guruĢ 5. 

Karye-i mezburda üç rebi„ hisse ceviz eĢcarı aded 30, guruĢ 50. 

Karye-i mezburede on beĢ pare hisse bahçe guruĢ 15. 

Semadinde bağ tiyek 400, guruĢ 30. 

Nısf ceviz guruĢ 1,5. 

Küçük Kızılcahisarda bağ tiyek 150, guruĢ 5. 

Kazgancı yerinde üç rub„ hisse ceviz aded 30, guruĢ 25. 

Sulurda harabe bağ guruĢ 10. 

Batalhöyükde ceviz 4, guruĢ 3. 

Sam mezra„asında on beĢ pare hisse ceviz 4, guruĢ 8. 

Öyümsöğüdde on beĢ pare hisse ceviz 4, guruĢ 4. 

Çinçin nam mevzi„de on beĢ pare ceviz hissesi 8, guruĢ 5. 
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Def„le mahal-i mezburda ceviz 8, guruĢ 5. 

Arablarda mezru„ buğday keyl 1, guruĢ 31. 

Çinçin nam mevzi„de ceviz aded 80, üç rub„ hisse guruĢ 10. 

Hacerde ceviz nısfı 3, guruĢ 10. 

Kızılcahisarda on beĢ pare hisse ceviz aded 1, guruĢ 3. 

Hakirede harabe bağ guruĢ 5. 

Sahan 14, guruĢ 7. 

Lengeri 3, guruĢ 1,5. 

Tencere 3, guruĢ 6. 

Don kazganı 2, guruĢ 5. 

TeĢt 3, guruĢ 7. 

Köylü ibriği 2, guruĢ 2. 

Tabe 3, guruĢ 3. 

Sahan kapağı guruĢ 1. 

El leğeni ve ibrik guruĢ 5,5. 

Leğence guruĢ 2. 

Hamam leğeni 1,  guruĢ 3. 

Süzek 2, guruĢ 1,5. 

ġamdan 2, guruĢ 1. 

Ġbrik 1, guruĢ 0,5. 

Kahve ibriği 5, guruĢ 2. 

Def„a Ģamdan kebiri guruĢ 1. 

Satıl guruĢ 0,5. 

…leğeni guruĢ 1. 

Don tası 2, guruĢ 2. 

Fener 1, guruĢ 1. 

…2, guruĢ 1. 



161 
 

 
 

DöĢek 3, guruĢ 5. 

Yorgan 3, guruĢ 6. 

Yasdık 7, guruĢ 4. 

Mertebe 3, guruĢ 5. 

Orta halı guruĢ 5. 

Yan halı guruĢ 4. 

Hamam halı guruĢ 3. 

Kilim 2, guruĢ 3. 

ġukka guruĢ 1. 

…guruĢ 2. 

Def„a don kazganı guruĢ 3. 

Def„a tencere guruĢ 1,5. 

Badiye guruĢ 3. 

Satıl guruĢ 1. 

Vehra guruĢ 2. 

Anbar 2, guruĢ 5. 

Sayfa 65 

Hüküm no 107’in devamı 

Sanduka 7, guruĢ 3. 

Köhne kürk guruĢ 1. 

BenĢ guruĢ 3. 

Sarık guruĢ 1. 

Köhne entari guruĢ 3. 

Köhne kapama guruĢ 2. 

Don guruĢ 0,5. 

Gömlek 2, guruĢ 1. 

KuĢak guruĢ 1,5. 
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Fincan 3, guruĢ 1. 

Köhne çamaĢır guruĢ 1,5. 

Arpa guruĢ 2. 

Zil guruĢ 1. 

Dükkȃnda alet-i neccar guruĢ 10. 

Saat guruĢ 3. 

Zahire beyt guruĢ 6. 

Hırdavat menzili guruĢ 5. 

Cem„an yekün guruĢ 1270. Yalnız bin iki yüz yetmiĢ guruĢdur. 

Minhe‟l-ihracat: 

Ġskat-ı salat bve kefaret guruĢ 10. 

Kabr ve bina guruĢ 4. 

Mihr-i müsbetü‟l-zevce-i mezbure guruĢ 40. 

Resm-i kısnet-i „ȃdi guruĢ 23. 

Ve katibe guruĢ 4. 

Çukadara guruĢ 4. 

Muhzırana guruĢ 1. 

Cem„an guruĢ 95. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 1175. 

Hisse-i zevce-i mezbure Fatma guruĢ 146, muhassa 105. 

Hisse-i ibni kebir Mustafa guruĢ 411, muhassa 24. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure AiĢe guruĢ 205. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure guruĢ 205, muhassa 72. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure sağire Hatice guruĢ 205, muhassa 72. 

Müteveffȃ-yı mezburun mevazi„i adidede arazi-i emiriyede tarlaları olub intikal-i 

„ȃdi ile oğlu merkume intikal itmekle zikr olunur. 

Samda Çakmak nam mahalde nısf tarla guruĢ 20. 
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Karaağacda tarla guruĢ 5. 

Arablarda tarla 2 kıt„a guruĢ 8. 

Kazgancı yerinde tarla guruĢ 5. 

Nısf tarla Hacerde guruĢ 13. 

Müteveffȃ-yı mezbur el-Hac Kara Mehmedin sulbiye sağire kızı Haticeye babası 

müteveffȃ-yı merkumdan intikal iden mal-ı mevrusunu hıfz içün sağir mezburun 

validesi Fatma binti el-Hac Mehmed nam Hatun kıbel-i Ģer„iden üzerine vasi nasb ve 

ta„yin idüb ol-dahi vesayet-i merkumeyi kabul ve merasimini edaya müte„ahhide ve 

mültezime olmağın ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-sani ve‟l-iĢrin min 

Ģehr-i Rebi„ȗ‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahrȗ‟l-akran es-Seyid Mehmed Emin Ağa dizdar-ı sabık, Battal Ağazade Seyyid 

Hacı Mehmed Ağa, Ġmam el-Hac Abdurrahman Efendi, ve Monla Numan veledi…, 

el-Hac Mustafa ibni Hacı Mehmed nalbant emr-i ȃli, Köle Mustafa tabi„i Emin Ağa, 

Monla Mehmed ibni Hacı Ġbrahim Efendi, Molla Hokdavzade Monla Ebubekir. 

 

Hüküm no 108 

Hüküm no: 108 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Akyol mahallesi ahalisinden olan Halil Beğ ibni Ahmed‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Akyol mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan Halil 

Beğ ibni Ahmedin veraseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Ġsmihan binti el-Hac 

Abdüssamed ile sulbi sağir oğlu Mehmede ve sağire kızı Emineye münhasıra olduğu 

Ģer„an zahir ve nümayan olduktan sonra mezbure Ġsmihan veraseti ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-

Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde sağiran-ı mezburanın ….kıbel-i Ģer„iden 

ba-hüccet-i Ģer„iye mensub vasileri Ġbrahim Beğ ibni el-mezbur Ahmed mahzarında 

üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezburede Eblehan çarĢısında vakȋ„ 

bir tarafdan Demirci Mehmed mülkü ve bir tarafdan vakf-ı dükkȃna ve iki tarafdan 

tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud birbirine müttesıl üç bab …dükkȃnını zevcim müteveffȃ-yı 

mezbur Halil Beğ benim malım ile elli guruĢa bana vekaleten iĢtira olunmağın 

mahallerini ta„mir ve termim idüb hatta evvel haynda mahdud mezkûr üç bab 

dükkȃnları zevcemin malıyla iĢtira ve ta„mir eyledim benim kat„a alaka ve 

müdahalem yokdur deyü huzur-ı müsliminde zevcim mezbur Halil Beğ ikrar ve 

i„tiraf ve eĢhad itmiĢ idi hȃlȃ dükkȃn-ı mezkûrlar zevcemin malı olmak üzre vasi-i 

merkum Ġbrahim Beğ fuzuli zabt ider sȗ‟ȃl olunub kasr-ı yedine tenbih olunmak 
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matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Ġbrahim Beğ cevabında karındaĢım 

mezbur Halil Beğ fevt oldukda terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir olundukda mahdud 

mezkûr üç bab dükkȃnlar mülkü olmak üzre defter-i kassama iĢbu mezbure Ġsmihan 

tahrir itdirmiĢidi binȃen-aleyh 

POZ 119 

Sayfa 66 

Hüküm no 108’in devamı 

Vesayetim hasebiyle zabt iderim deyü def„le mukabele idicek gıbbe‟l-inkȃr vasi-i 

merkum Ġbrahimden def„-i mezkûruna mutabık beyyine taleb olundukda ba„d‟l-

istimhal ve‟l-imhȃlȗ‟l-Ģer„i etyȃn-ı beyyinede ihbar-ı aciz idüb istihlȃf eyledikde fi‟l-

hakika zevci mezbur Halil Beğ fevtinden sonra terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir 

olundukda zikr olunan üç bab dükkȃnları zevç-i mezburun malı olmak üzre defter-i 

kassamına tahrir itdirmediğine mezbure Ġsmihana yemin teklif olundukda ol-dahi 

ale‟v-vuku„ȗ‟l-minvȃl hlef-billahi Tealȗ‟l-„ȃli eyledikden sonra mezbure Ġsmihandan 

müddeasına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrar ricȃl-i müsliminden 

Hamza Beğ ibni el-Hac Mehmed ve es-Seyid Osman nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade 

meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika mahdud mezkûr üç bab 

dükkȃnları zevcem mezbure Ġsmihanın malıyle elli guruĢa vekaleten iĢtirȃ eyledim 

kat„a alaka ve müdahalem yokdur deyü mezbur Halil ibni Ahmed bizim 

huzurumuzda ikrar ve i„tiraf ve bizi eĢhad eyledi biz bu hususa bu vech üzre 

Ģahidleriz ve Ģehadet dahi ideriz deyü her biri eda-i Ģehadet-i Ģer„iye eyledikde ba„de 

ri„ȃyet Ģerȃitȗ‟l-kabul Ģehadetleri makbul olmağın mucebince mahdud mezkûr üç bab 

dükkȃnlardan kasr-ı yed ve müddei mezbure Ġsmihane teslime vasi mezbur Ġbrahim 

Beğe ba„de‟t-tenbih ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-havi iĢrin min 

Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Çerkeszade Molla Mehmed, Mehmed bin Hasan, Mehmed bin Ahmed. 

Hüküm no 109 

Hüküm no: 109 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayini 

Belge özeti: Akyol mahallesi ahalisinden Halil bin Ahmed‟in vefatından sonra 

çocuklarına vasi tayin edilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Akyol mahallesinde fevt olan Halil bin Ahmedin sağir oğlu 

Mehmede ve sağire kızı Eminenin ameli ve kıbel-i Ģer„iden mensub vasiler olan 

Ġbrahim Beğ ibnü‟l-mezbur Ahmede umur-ı vesayetde imdad ve i„ȃnet içün 

valideleri Ġsmihan binti el-Hac Abdüssamed nam hatun vasi nasb ve ta„yin kayd-ı 

Ģod fi 20 Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 
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ġühȗdü’l-Hȃl 

Çerkeszade Molla Mehmed, …oğlu Osman, Berber Hacı Mustafa, Berber Seyyid 

Halil, Seyyid Hacı Ahmed Ağa. 

Hüküm no 110 

Hüküm no: 110 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti:  Adı geçen kimselerin mal varlıklarının Ramazan BeĢe‟ye yetmiĢ guruĢa 

satıĢı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürkciyan mahallesinde sakin AiĢe binti Kara Abdullah nam 

Hatun zȃti ba„d‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i hatır-lazımȗ‟l-tevkȋrde li-ebeveyn karındaĢı rafi„a 

haze‟l-kitab Mustafa BeĢe mahzarında taifen ikrar-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb 

mahalle-i mezburede vakȋ„ kıbleten dehliz ve Ģimalen Emine Ömer ve Ģarkan tarȋk-ı 

„ȃmm ve garben ba„zan Mela Mehmed ve ba„zan Sefer oğlu veresesi ileh mahdud 

menzili bey„i cȃȗ‟z-zikrin suduruna değin yedimde mülk-i mevrusum olmağla hȃlȃ 

tarafeynden icab ve kabulü havi ve Ģürut-ı müfsideden „ȃri bilcümle mütevabi„ ….ve 

kȃffe-i hukuk ve‟l-mürafak bey„i bat sahih-i Ģer„i ile karındaĢım iĢbu mezbur 

Ramazan BeĢeye yetmiĢ guruĢa bey„ ve teslim ve temlik eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbur yetmiĢ guruĢa karındaĢım merkumun yedinden tamamen ahz 

ve kabz eyledim menzili mahdud mezkûr karındaĢım merkumun mülk-i müĢterasıdır 

benim kat„a alaka ve müdahalem kalmadı hasbe-mȃ yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun 

didikde gıbbe‟l-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-rabi„ 

iĢrin min Rebi„ȗ‟levvel sene 1167. 

 

ġühȗdü’l-Hȃl 

…oğlu Hacı Hüseyin, …Halil, Çıbıkcı Osman, Seyyid Rüstem, Kürd Ali, 

Abdurrahman oğlu Mehmed, Kara oğlan Mehmed, Yemenici oğlu Mehmed, Emie 

Ömer köĢker. 

Hüküm no 111 

Hüküm no: 111 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayini 

Belge özeti: Boyacı mahallesinden olan AiĢe Bacıoğlu Mehmed Ağa ibni el-Hac 

Ahmed‟in vefatıyla  oğluna vasi tayin edilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Boyacı mahallesinde fevt olan AiĢe bacıoğlı Mehmed Ağa ibni 

el-Hac Ahmedin sağir oğlu Ebubekire Abdi bin Halil vasi nasb ve ta„yini Ģod. 

Fi 29 Recebü‟l-ferd sene 1167. 
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ġühȗdü’l-Hȃl 

Hacı Bekir Efendi …zade, Güllüzade Ahmed Çelebi, Bakkal es-Seyyid Ömer. 

Sayfa 67 

Hüküm no 112 

Hüküm no: 112 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Yenhi mahallesi sakinlerinden olan Zahide‟nin vefatından sonra 

mirasının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Yenhi mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden Zahide 

binti Hacı (belge tahrip) veraseti zevci Molla Ali ibni el-Hac Mehmed ile sadriye 

kebire kızı Rabiaya ve li-ebeveyn kız karındaĢı Ahsene münhazır olduğumu Ģer„an 

zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le 

ve verese-i merkum talebleriyle tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir 

ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

Der-zimmet Haleboğlu Seyyid Mehmed guruĢ 30. 

Der-zimmet Yemeilioğlu Hacı Mehmed, guruĢ 12. 

Der-zimmet Bostancı ZalifabaĢı Veli guruĢ 10. 

Der-zimmet Attar Seyyid Dede Mehmed guruĢ 35. 

Def„a mezburda guruĢ 13. 

Der-zimmet Penbecioğlu Hacı Mehmed guruĢ 95. 

Der-zimmet Hamamcı Koca Ağa oğlu Mehmed ve Bakkal guruĢ 20. 

Der-zimmet Kozanlızade Molla Ali ve Molla Mustafa guruĢ 22. 

Der-zimmet Attar Berrak oğlu Molla Veli guruĢ 10. 

Der-zimmet Molla Nureddin guruĢ 3,5. 

Der-zimmet Emir Yusuf oğlu Mehmed Çelebi guruĢ 5. 

Der-zimmet Musullu oğlu Ali guruĢ 10. 

Cem„an yekün guruĢ 265. 

Altın toka 1, guruĢ 12,5. 

Tekleme yasdık yüzü 7,guruĢ 2. 
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Bakır kuĢak 1, guruĢ 1,5. 

Ön kuĢak 1, guruĢ 2. 

Set 71, guruĢ 1. 

Çit 1, guruĢ 0,5. 

Isdar guruĢ 1. 

Bez gömlek 1, guruĢ 1. 

Mebrum guruĢ 1. 

Bez guruĢ 1. 

Sade 1, guruĢ 1. 

YaĢmaklık guruĢ 1. 

Makrame 1, rub„ 1. 

Bohça rub„ 1. 

YaĢmak 1, rub„ 1. 

Bez rub„ 1. 

Yemeni MaraĢ 5, guruĢ 1. 

YaĢmak 1, guruĢ 0,5. 

Alaca entari 1, guruĢ 3,5. 

Mai kapama 8, guruĢ 2. 

YeĢil kapama 1, guruĢ 2,5. 

…kapama 1, guruĢ 2,5. 

Def„a kapama 1, guruĢ 2,5. 

Don 2, guruĢ 1. 

Yelek zıbın 1, guruĢ 1. 

Bohça rebi„ 1. 

ÇarĢaf 1, guruĢ 1. 

…?... 

Mai çarĢaf ve peçe 1, guruĢ 2. 
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Köhne gömlek 1, ve makrame 1, guruĢ 0,5. 

Penbe 8, guruĢ 3. 

Çit bohça 1, guruĢ 1. 

NeĢfe 2, guruĢ 1. 

Tenvir yorgan 1, guruĢ 2. 

Yorgan 1,döĢek 1, yasdık 1, guruĢ 4. 

Ġplik .., 2, guruĢ 0,5. 

Cezve 1, guruĢ 0,5. 

Çıkrık 8, guruĢ 0,5. 

Bakır havan guruĢ 0,5. 

Badiye guruĢ 2,5. 

Bez asdar guruĢ 5. 

Bez top 6, çit kadife guruĢ 15. 

Cem„an yekün menkulȃt guruĢ 81, rub„ 3. 

Cem„an yekün guruĢ 347,5. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin ve kabr guruĢ 15. 

Ġskat-ı salat kefaret-i yemin guruĢ 10. 

Resm-i kısmet guruĢ 8, rebi„ 3. 

Katibe guruĢ 1,5. 

Çukadara guruĢ 1,5. 

Muhzırana guruĢ 0,5. 

Cem„an yekün guruĢ 37,5. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 310. 

Hisse-i zevce-i mezbur Molla Ali guruĢ 77,5. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Rabia guruĢ 155. 

Hisse-i hattȗ‟l-mezbure Ahsen guruĢ 77,5. 
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POZ 118 

Sayfa 68 

Hüküm no 113 

Hüküm no: 113 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Tarla-yı Atik mahallesi ahalisinden olan es-Seyid el-Hac Abdurrahman 

el-Hac Mehmed‟in vefatından sonra mal varlığının adı geçen kiĢiler arasında 

paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı Atik mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat 

iden Bademzade dinmekle ma„ruf es-Seyid el-Hac Abdurrahman el-Hac Mehmedin 

sulbi kebir oğlu ve hasren varisi es-Seyid el-Hac Mehmed nam kimesne meclis-i 

Ģer„i Ģerif lazımȗ‟l-teĢrifde takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan beĢ gün mukaddem 

babam müteveffȃ-yı mezbur es-Seyid el-Hac Abdullah maraz-ı mevtinde 

mukaddema vakȋ„ olan cemi„ vesayasından rücu„ idüb ba„de …malından iki yüz elli 

guruĢu cemi„ȗ‟l-hayr ve iki yüz guruĢu Ayntaba cȃri nehr-i Sacur yolunu ta„mir ve 

yüz guruĢ yeğeni Ammizade Monla Mehmedin iki yetim oğullarına ve elli guruĢu 

yetime iki kızlarına ve yüz guruĢ dahi isskat-ı salat ve kefaret ve vücȗh-ı hayrata 

cem„an yedi yüz guruĢ vasiyet ve tenfizine beni vasi-i muhtar nasb ve ta„yin idüb 

iĢbu hazırun bilcümle ulema ve suleha eĢhad ve hasren ale‟l-saye tarih-i kitabdan iki 

gün mukaddem fevt olmağla sȗ‟ȃl olunub „ȃle veçhi‟l-Ģehade ihbarları hüccet-i 

Ģer„iye olunmak matlubumdur didikde fi‟l-hakika zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-esamı 

ulema-i azam ve suleha-i kiram müteveffȃ-yı mezbur Bademzade es-Seyid el-Hac 

Abdullah fevtinden üç gün mukaddem maraz-ı mevtinde mukaddema vakȋ„ olan 

cemi„i vesayetinden bizim huzurumuzda rücu„ eyledi ba„de iki yüz elli guruĢu cem„i 

ani‟l-hayr ve iki yüz guruĢu su yoluna ve yüz guruĢu ammizade Monla Mehmedin iki 

yetim oğullarına ve elli guruĢu iki yetime kızlarına ve yüz guruĢu iskat-ı salat ve 

kefȃret vesȃir vücuh yere cem„an yedi yüz guruĢ salis malından vasiyet ve oğlu iĢbu 

es-Seyid el-Hac Mehmedi vasi-i muhtar nasb ve ta„yin eyledi biz bu hususa bu vech 

üzre Ģahidleriz ve Ģehadet dahi ideriz deyü her biri „ȃle vechü‟l-Ģehadet haber 

virmeleriyle kat„a li‟l-makal ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-rabi„ ve‟l-

iĢrin min Ģehr-i Rebi„ȗ‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Faziletlü Abdurrahman Efendi müftü sabık, faziletlü es-Seyid Mustafa Efendi müftü 

sabıka, fahrȗ‟l-müderrisin el-Hac Mehmed Efendi Gerçeğizade, Fahrȗ‟l-sadat es-

Seyid Ali Efendi Behisnizade, Nalçacızade Mustafa Efendi, nakıbzade Cafer 

Çelebizade, Abdurrahman Efendi, Ġshak Efendi. 
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Hüküm no 114 

Hüküm no: 114 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ  

Belge özeti: Seng-i HoĢkadim mahallesi ahalisinden olan es-Seyid Monla Ġbrahim 

ibni es-Seyid Ahmed Çelebi‟nin mülkünün adı geçen kimselere satılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Seng-i HoĢkadim mahallesi ahalisinden MünĢefecizade dinmekle 

ma„ruf es-Seyid Monla Ġbrahim ibni es-Seyid Ahmed Çelebi tarafından zikr-i ȃti 

bey„i ikrara vekil olduğu Mehmed Ağa ve Ahmed Ağa ibni Ömer Ağa nam 

kimesneler Ģehadetleriyle sabit ve sübut vekaletine hükm-i Ģer„i la-hak olan Monla 

Mehmed ibni Sufi Mehmed Efendi nam kimesneler meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-

tevkȋrde mahalle-i mezbure ahalisinden husus-ı mensurizade rafi„a haze‟l-kitab 

Ġbrahim Çelebi ibni el-Hac Mehmed nam kimesne mahzarında bil-vekale ikrar-ı tam 

ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vakȋ„ bir tarafdan merkum Ġbrahim 

Çelebi menzili ve bir tarafdan Abdi menzili ve bir tarafdan zımmi Toros ve bir 

tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud iki tahtani beyt ve bir hazzine ve havlu-yı 

mu„ayyeneyi müĢtemil menzil müvekkilem merkum Ġbrahim Çelebinin bey„i cȃ‟ȗ‟z-

zikrin sudurunda hassaten mülkü olmakla bi-cümle‟l-tevabi„ ve‟l-levahık tarafından 

icab ve kabulü havi ve Ģürut-ı müfsideden „ari gayb takrir da„vasından zimmetini 

ba„de‟l-ibrȃ iĢbu merkum Ġbrahim Çelebiye bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile yüz guruĢa bey„ 

ve teslim ve temlik eyledi ol-dahi iĢtira ve kabul ve teslim ve temlik eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbur yüz guruĢ müvekkilem mezbur es-Seyid Monla 

Ġbrahim iĢbu merkum Ġbrahim Çelebi yedinden bi‟t-tamam ahz ve kabz idüb ol-

vechle menzil-i mezkûr iĢbu merkumun mülk-i müĢterasıdır hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar 

mutasarrıf olsun didikden sonra bakȋ merkum es-Seyid Monla Ġbrahimin karındaĢları 

es-Seyid Ahmed ve es-Seyid Mehmed kendi nefslerinden asaleten ve kız 

karrındaĢları Kerime bintü‟l-mezbur es-Seyid Ahmed Çelebi tarafından dahi mezbur 

es-Seyid Mehmed zikr-i ȃti takrire vekil olduğu Monla Ġbrahim ibni Hacı Hüseyin ve 

merkum es-Seyid Ahmed Ģehadetleriyle sabit olmağla vekalete meclis-i Ģer„ide 

takrir-i kelȃm idüb menzil-i mezkûrda olan hissemizi karındaĢımız bayi„i merkum 

es-Seyid Monla Ġbrahime her birimiz bundan akdem bey„ ve kabz semen idüb ol-

vechle menzil-i mezkûr tamamen karındaĢımız merkum Ġbrahimin müstakilan mülkü 

olub ol-dahi huzurumuzda iĢbu Ġbrahim Çelebiye bey„ itmiĢidi ol-vechle bizim kat„a 

alaka ve müdahalemiz yokdur didiklerinde gıbbe‟l-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb 

ketb olundu fi 22 Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Mustafa Efendi bin Hacı Hasanzade, Biraderi Monla Mehmed ibni el-Hac Hüseyin 

Efendi, es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa menzilci, Yahyazade es-Seyid Ömer Efendi, 

Monla Talha debbağ, es-Seyid Mustafa tabi„i Hacı Efendizade. 
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Sayfa 69 

Hüküm no 115 

Hüküm no: 115 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras  

Belge özeti: Tevbe mahallesi sakinlerinden olan Hasna ve AiĢe binti Ġsmail dokuz yüz 

tiğek bağın amcası Hüseyin‟in mülkü olduğunu ve vefatından sonra bağın babası 

SatılmıĢ‟a intikal etmesi hususunda.  

 

Medine-i Ayntabda Tevbe mahallesi sakinlerinden Hasna ve AiĢe binti Ġsmail nam 

hatunlar zatları ba„de‟t-ta„rifü‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lazımu‟l-tevkȋrde Medine-i 

mezburede Alennecar mahallesi ahalisinden zikr-i ȃti bağa vaz„-ı yed olan rafi„a 

haze‟l-kitab Sarı Mustafa ibni el-Hac Osman nam kimesne mahzarında üzerine da„va 

ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbure tabi„ Göğsüncük nam karye türabında 

mezraa yeri nam mahalde vakȋ„ bir tarafdan el-Hac Mustafa ve bir tarafdan el-Hac 

Ġbrahim ve bir tarafdan Karpuz Ali ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud dokuz 

yüz tiyek bağ an-asl ammim Hüseyin ibnü‟l-mezbur SatılmıĢın mülkü olub mezbur 

Hüseyin bilȃ-veled fevt oldukda babası ceddimiz merkum SatılmıĢa intikal idüb 

ba„de merkum SatılmıĢ dahi fevt oldukda babamız mezbur Ġsmaile ve babamız dahi 

fevt oldukda isabet ve intikal ider iken iĢbu mezbur fuzuli zabt ider sȗ‟ȃl olunub 

kasr-ı yedine tenbih olunmak matlubumuzdur didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Sarı 

Mustafa cevabında fi‟l-hakika bağ-ı mahdud mezkûr an-asl SatılmıĢın mülk-i 

mevrusı olub tarih-i kitabdan yirmi altı sene mukaddem merkum SatılmıĢ baağ-ı 

mezkȗrı Nazlıoğlu Monla Veli ve el-Hac Ahmed nam kimesneler kırk guruĢa bey„ 

idüb merkuman dahi birkaç sene mutasarrıf olub ba„de mezbure Kör Safiye nam 

hatuna kırk beĢ guruĢa bey„ ve teslim idüb mezbure Safiye dahi evvel sene 

mukaddem bana kırk beĢ guruĢa bey„ ve teslim ve temlik idüb evvel vechle zabt 

iderim deyü def„le mukabele idicek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbur Sarı 

Mustafadan def„i mezkûruna beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrar ricȃl-i 

müsliminden karye-i mezbure ahalisinden Ali ibni el-Hac Mustafa ve diğer Mustafa 

ibni Kara Hüseyin nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehade hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-

hakika zikr olunan dokuz yüz aded tiyek bağ an-asl mezbur SatılmıĢ mülk-i mevrusu 

olub yirmi altı sene mukaddem Nazlıoğlu Molla Veli ve el-Hac Ahmed nam 

kimesnelere kırk guruĢa batnen bey„ idüb ba„de merkuman bağ-ı mezkȗrı kırk guruĢa 

Kör Safiye nam Hatuna bey„ ve ba„de evvel sene mukaddem merkum Safiye dahi 

iĢbu mezbur Sarı Mustafa bizim huzurumuzda bağ-ı mahdud mezkûrı kırk beĢ guruĢa 

bey„ ve teslim ve temlik eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehadet 

ideriz deyü her biri eda-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de ri„ȃyet Ģeraitȗ‟l-kabul 
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Ģehadetleri makbul olmağın mucebince mezburtan Hasan ve AiĢe büyüce 

ma„arızadan men„ birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-sadis min 

Cemaziye‟l-evvel sene sebt ve sittin ve mie ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl  

Günca Bekir, Camısoğlu Ġbrahim, Kürd Hacı Mustafa, Gökoğlu Mehmed, karındaĢı 

Hüseyin Abdullah ibni Hüseyin. 

 

Hüküm no 116 

Hüküm no: 116 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Alennecar mahallesi sakinlerinden olan Fatma binti Mehmed‟in 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve amcası Mustafa arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Alennecar mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden 

Fatma binti Mehmedin veraseti zevci Hacı Ġbrahim ile ammisi Mustafaya münhasıra 

olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı merkumenin terekesi 

ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr 

olunur fi‟l-yevmü‟l-iĢrin min Ģehr-i Rebi„ȗ‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve mie ve elf. 

Mihr-i zimmet zevc-i mezbur eytama guruĢ 15. 

KuĢak guruĢ 1,5. 

Altın kafes 5, guruĢ 6 rub„ 3. 

Güğüm guruĢ 1,5. 

Hamam leğeni guruĢ 2. 

Yük guruĢ 6. 

Yorgan 4, guruĢ 8. 

DöĢek 2, guruĢ 6 . 

Def„a yorgan guruĢ 3. 

Yasdık 7, guruĢ 3. 

Minder guruĢ 1. 

Bohça guruĢ 1,5. 

Kaftan guruĢ 3. 
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Sade tekleme guruĢ 2. 

ÇarĢaf guruĢ 1. 

Alaca entari guruĢ 4. 

Gömlek 2, guruĢ 3,5. 

Don guruĢ 2. 

Kaftan guruĢ 2,5. 

Ġplik guruĢ 0,5. 

Peçe yaĢmak çizme guruĢ 3.bohça guruĢ 1. 

Yemeni 11, guruĢ 5. 

Tabaka guruĢ 0,5 rub„ 1. 

MenĢefe 4, guruĢ 1,5. 

Mezr guruĢ 0,5. 

ÇarĢaf pare 30. 

Bohça 2, guruĢ 0,5. 

Arka esvabı guruĢ 3. 

Ayna pare 10. 

Çıkrık cercer guruĢ 1. 

..pare 10. 

POZ 117 

Sayfa 70 

Hüküm no 116’nın devamı 

TeĢt guruĢ 3. 

Kil leğeni pare 20. 

Penbe guruĢ 2. 

Cem„an guruĢ 101. 

Minhahȗ‟l-ihracat: 

Techiz-i tekfin kabr guruĢ 12,5. 
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Ġskat-ı salat guruĢ 2,5. 

Kefaret guruĢ 1. 

Resm-i kısmet guruĢ 2,5. 

Katibe guruĢ 1. 

Çukadara guruĢ 1. 

Muhzıra pare 15. 

Cem„an guruĢ 21. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 80. 

Hisse-i zevcü‟l-mezbur Ġbrahim guruĢ 80. 

Hisse-i ümmü‟l-mezbur Mustafa guruĢ 20. 

Hüküm no 117 

Hüküm no: 117 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Çukur mahallesinde sakin olan Fatma binti Berber Abdülaziz‟in 

vefatından sonra mal varlığının eĢi, babası ve annesi arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Çukur nam mahalde sakin iken bundan akdem fevt olan Fatma 

binti Berber Abdülazizin veraseti zevci es-Seyid Ebubekir ibni Seyyid Mustafa ile 

babası merkume ve validesi Hatice binti Hüseyine münhazıra olduğu Ģer„an zahir ve 

müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve 

takdim ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 27 

Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

Mihr-i müeccel der-zimmet zevç-i mezbur guruĢ 60. 

Berun küpesi 1, guruĢ 4. 

KuĢak 1, guruĢ 8. 

Surmai kapama 2, guruĢ 6. 

Köse yasdı entari 1, guruĢ 7. 

Don 2, guruĢ 5. 

Keten gömlek 2, guruĢ 4. 

Mebrum gömlek 1, guruĢ 1,5. 

Al don 1, guruĢ 2. 
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Bohça 2, guruĢ 2. 

Dülbend örtüsü 1, guruĢ 0,5. 

Çenber bohçası 2, guruĢ 0,5. 

ÇarĢaf 1, guruĢ 1. 

Sarı bohça 1, guruĢ 2. 

Kalpak 1, guruĢ 2,5. 

Sini 5, guruĢ 3. 

Köhne çatığı 1, guruĢ 0,5. 

Kadife 2, redif 1, ve çatma 5 guruĢ 7. 

Tekleme 6, guruĢ 4. 

Yorgan 1, döĢek 1, ve yasdık 1, guruĢ 6. 

Yüz yasdığı 3, guruĢ 1. 

Sahan 4, guruĢ 2. 

Tas 1, guruĢ 0,5. 

Hamam leğeni 1, guruĢ 2,5. 

MünĢefe 2, guruĢ 1. 

…2, guruĢ 0,5. 

Mezr 1, guruĢ 0,5. 

Köhne kalpak ve yemeni guruĢ 1. 

YaĢmak 1, guruĢ 0,5. 

Ayna 1. 

Penbe guruĢ 1. 

Çizme çıkrık guruĢ 1. 

Der-zimmet zevç-i mezbur guruĢ 5, rub„ 3. 

Der-zimmet ibnü‟l-mezbur berber Abdülaziz guruĢ 17. 

Cem„a guruĢ 160. 

Minhahȗ‟l-ihracat ve‟l-masarif: 
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Techiz-i tekfin ve kabr ma-vasiyet guruĢ 15. 

Ġskat-ı salat kefaret-i yemin ve savm guruĢ 8,5. 

Resm-i kısmet „ȃri guruĢ 4. 

Katibe guruĢ 1. 

Çukadara guruĢ 1. 

Muhzırana guruĢ 0,5. 

Cem„an yekün guruĢ 30. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 130. 

Hisse-i zevç-i mezbur Seyyid Ebubekir guruĢ 65. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur berber Abdülaziz guruĢ 43. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbure Haice guruĢ 21, rub„ 2. 

Hüküm no 118 

Hüküm no: 118 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Bahçe satıĢı 

Belge özeti: Bir miktar arazi sahibi olan Alıkan‟ın vefatından sonra Mevlana Ömer 

Efendi‟nin arazi için tayin edilmesi ve bu arazinin satıĢının gerçekleĢtirilmesi 

hususunda.  

 

Husus-ı ȃti‟l-beyanın mahallinde ketb ve tahriri iltimas olunmağın savb-ı Ģer„iden 

Mevlana Ömer Efendi ma„dunen ta„yin olunub ol-dahi Medine-i Ayntabda 

Bekmezhanı Ağası odasına varılub zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-esamı müslimin 

mahzarlarında akd-i meclis-i Ģer„i „ȃli olundukda Medine-i mezburede Ehl-i Cefa 

mahallesi ahalisinden Kürtüncüzade dinmekle ma„ruf es-Seyid Abdurrahman ve es-

Seyid Mehmed ibni es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa meclis-i ma„kud-ı mezkûrda 

Medine-i mezburede ġehreküstü mahallesinde Bazoğlu rafi„a haze‟l-kitab el-Hac Ali 

Efendi ibni el-Hac Ali nam kimesne mahzarında her biri ikrar-ı tam ve takrir-i kelȃm 

idüb Medine-i mezbure tabi„ Humaniz nam mahalde vakȋ„ bir tarafdan Gergeri 

değirmeni ve bir tarafdan Sacur ve iki tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir kıt„a 

Ģeftali ve erik bahçesi ve etrafında eĢcar-ı müsemmere ve gayr-ı müsemmere ve idhal 

hududunda vakȋ„ bir mikdar arazi haliye Alıkan mülkü olub ba„de vefat bize isabet 

ve intikal ve hisse-i Ģer„iyelerimize ta„yine babamız müteveffȃ-yı mezbur es-Seyid 

el-Hac Ahmed Ağanın  

Sayfa 71 

Hüküm no 118’in devamı 
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Ve tahsis olunub ol-vechle iĢtiraken mülk-i mevrusumuz olmağla hȃlȃ tarafeynden 

icab ve kabulü hȃvi ve Ģürut-ı müfsideden „ȃri bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile iĢbu merkum 

el-Hac Ali Efendiye üç yüz yirmi guruĢa her birimiz bey„ ve teslim ve temlik eyledik 

ol-dahi iĢtira ve kabul ve temlik ve teslim eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbur üç yüz yirmi guruĢu merkumun yedinden tamamen ahz ve kabz eyledik 

ba„de‟l-yevm bahçe-i mahdud mezkûr mezbur el-Hac Ali Efendinin mülk-i 

müĢterasıdır keyfe-mȃ-yeĢa ve yehtar mutasarrıf olsun didiklerinden sonra mezburan 

es-Seyid Abdurrahmanve es-Seyid Mehmedin valideleri Emine binti Hamid Çelebi 

diğer karındaĢı es-Seyid Ahmed Çelebi ve kız karındaĢı kebire Sitti taraflarından 

zikr-i ȃti ikrara vekil olduğu el-Hac Monla Ali ibni el-Hac Mehmed ve Nalband 

Mustafa ibni el-Hac Mehmed nam kimesneler Ģehadetleriyle sabit olan ibn-i 

emmileri es-Seyid Salih Çelebi ibni es-Seyid Mehmed Efendi nam kimesne meclis-i 

ma„kud mezkûrda bi‟l-vekale ikrar-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb fi‟lhakika salifü‟l-

zikr bahçe ve etrafında olan eĢcar-ı müsemmere ve arz-ı haliye tamamen iĢbu mezbur 

es-Seyid Abdurrahman ve es-Seyid Mehmedin müstakilan hisse-i Ģer„iyelerine ta„yin 

ve tahsis olundu müvekkillerimin kat„a alaka ve müdahaleleri yokdur didikde 

gıbbe‟l-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i Mevlana-yı merkum mahallinde ketb ve tahrir ba„de ma„ȃn 

bais olunan Abdi ibni Ahmed ve Ġbrahim ibni el-Hac Hüseyin ile meclis-i Ģer„a gelüb 

ale‟v-vuku„a inhȃ ve takrir itmeleriyle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi gurre-i 

Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl  

Es-Seyid Ġshak Efendi ibni Abdurrahman Efendi, es-Seyid Monla Ġsmail ibni Monla 

Muharrem, Mısırlı el-Hac Halil ibni el-Hac Ömer, es-Seyid Mehmed Çelebi ibni 

Seyyid Osman Bedestandan, Fatlacı Monla Ġsmail, es-Seyid Mehmed Emin ibni 

ġaban, Berber el-Hac Ebubekir oğlu el-Hac Mehmed, Attar Ali oğlu Hafız Monla 

Mehmed. 

Hüküm no 119 

Hüküm no: 119 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kürtünciyan mahallesi sakinlerinlerin olan es-Seyid el-Hac Mustafa ibni 

Hızırın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve kızına intikal etmessi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürtünciyan mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan es-

Seyid el-Hac Mustafa ibni Hızırın veraseti zevcesi Emine binti Mehmed Emine 

kebire kızı Fatmaya münhazıra fi 6 Rebi„ȗ‟l-evvel sene 167. 

….der-mahalle-i mezbur guruĢ 30. 

Sahan 17, guruĢ 5,5. 

Badiye guruĢ 1,5. 
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Leğence guruĢ 1. 

Tencere guruĢ 2. 

Satıl guruĢ 2. 

Hasır 3, guruĢ 1. 

Kahve ibriği guruĢ 0,5. 

Sağir satıl guruĢ 1. 

Lengeri guruĢ 1. 

Yorgan guruĢ 6. 

DöĢek guruĢ 2. 

Yasdık guruĢ 1. 

Güğüm guruĢ 0,5. 

Aba kuĢak guruĢ 1,5. 

Arka esvabı guruĢ 2. 

ġamdan pare 20. 

Hırdavat menzili guruĢ 1. 

Cem„an guruĢ 60. 

Minhahȗ‟l-ihracat : 

Techiz-i tekfin guruĢ 4,5. 

Ġskat-ı salat guruĢ 3. 

Kefaret-i yemin guruĢ 3. 

…?...guruĢ 1,5. 

Katibe çukadara muhzıra guruĢ 1. 

Cem„an yekün guruĢ 14. 

Sahihȗ‟l-bakȋ li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 46. 

Hisse-i nefs-i mezbure Emine guruĢ 5, muhassa 9. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Fatma guruĢ 40, muhassa 3. 

Hüküm no 120 
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Hüküm no: 120 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Mehirden vazgeçme 

Belge özeti: Atabek karyesi sakinlerinden olan Fatma binti el-Hac Mustafa‟nın eĢi Ali 

bin el-Hac Hasan‟ın vereceği mehirden vazgeçtiği hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Atabek nam karyede sakin rafi„a haze‟l-kitab Fatma binti el-

Hac Mustafa nam hatun zȃti ba„de ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lazımu‟l-

tevkȋrde Medine-i mezbure tabi„ Bostancık nam karyede sakin Ali bin el-Hac Hasan 

nam kimesne mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb iĢbu mezbur Ali 

mukaddema benim zevcim olub biz beynimizde halika sahiha bulunmağın ben tarih-i 

kitabdan üç sene iĢbu mezbur Ali zimmetinde olan kırk guruĢ mihrimden fariğa 

olduğumda ol-dahi bana muhalefa-i sahiha-i Ģer„iye ile hal„ idüb ben dahi hal„i 

mezburu kabul itmiĢidim ol-vechle ben iĢbu mezbur Aliden batnen mutallaka 

olmamıĢken hȃlȃ büyüce müdahaleden hȃli olmamasıyle sȗ‟ȃl olunub men„ olunması 

matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl merkum Ali cevabında fi‟l-hakika mezbure 

Fatma mukaddema benim zevcem olub tarih-i kitabdan üç sene mukaddem zimmetde 

olan kırk guruĢ mihrinden fariğa oldukda ben dahi muhalefa-i sahiha-i Ģer„iye ile 

mezbure Fatmaya büyüce müdahaleden mezbur Ali men„ olunub ma-hüve‟l-vakȋ„ 

bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-hams min Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl  

..?.., Tabib Ahmed Çelebi, Karahöyüklü …, Karahöyüklü Hamza, Karahöyüklü 

Davud, Seyyid Hüseyin Bakkal, Seyyid Hacı Ahmed Ağa menzilci. 

POZ 116 

Sayfa 72 

Hüküm no 121 

Hüküm no: 121 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Elbeyli aĢiretinden olan Yararoğlu Mehmed‟in vefatından sonra mal 

varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Fi‟l-asl Elbeyli aĢiretinden olub Çurtanhöyüğü nam karyede sakin iken bundan 

akdem fevt olan Yararoğlu Mehmedin veraseti zevce-i menkȗha-i metrukesi Fatma 

binti Mustafa ile sulbiye kebire kızı AiĢeye ve li-ebeveyn karındaĢı Ġbrahimin oğlu 

Halile münhasır olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra mezbure Fatmayı 

ba„de‟l-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclisi Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede Ġbn-i 

ġeker mahallesi ahalisinden rafi„a haze‟l-kitab Molla Ali ibni el-Hac Mustafa nam 

kimesne mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan on bir sene 

mukaddem zevcim müteveffȃ-yı mezbur fevt oldukda karye-i mezburede mevcud 

terekesine yetmiĢ dokuz keyl buğday ve yiğirmi beĢ keyl darı ve üç re‟s öküz ve üç 
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inek ve bir merkeb ve dört dana ve bir re‟s at ve bir gümüĢlü kılıç ve bir peĢtiv ve iki 

sahan ve bir tas ve bir tencere ve bir ibrik ve iki çift çuval ve bir kilim ve iki yorgan 

fuzuli ahz itmekle sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„i icrȃ olunmak matlubumdur didikde 

gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Molla Ali cevabında fi‟l-hakika müteveffȃ-yı mezbur 

Yararoğlu Mehmed ile ben ve iĢbu Kara Ali nam kimesne ….olub …..ahz ve i„tamız 

ve mu„ȃmelȃt-ı Ģitamız olmuĢ idi ba„de vefat karye-i mezbure ihtiyarları 

ma„rififetiyle iĢbu mezbure Fatma vesair ile hesab olub müteveffȃ-yı mezbur 

zimmetinde iki yüz otuz guruĢ hakkımız zahir ve vereseden her biri ikrar eyledikden 

sonra rızalarıyle tereke müteveffȃ-yı mezburdan otuz keyl buğday ve iki inek ve iki 

dana ve iki öküz ve bir yaĢında bir sıracalı tay ve bir kılıç ve bir peĢtiv ve bir sahan 

ve bir ibrik ve yedi buçuk keyl darıyı hakkımız olan meblağ-ı mezburun yüz yetmiĢ 

beĢ guruĢ içün bize teslim ve bakȋ zimmet veresede elli beĢ guruĢ hakkımız kalub 

altmıĢ beĢ senesi Sefer-i hayrda iĢbu mezbure Fatma ve mezbur Halil taraflarından 

Molla Ali nam kimesneyi vekil idüb ol-dahi huzur-ı Ģer„ide eĢya-i mezkûr müteallika 

amme-i du„ȃviden zimmetimizi ibrȃ itmiĢler idi ve canib-i Ģer„iden yedimize hüccet-i 

Ģer„iyye i„ta olunub ba„de dört def„a dahi mevazı„ı adidede zimmetlerimizi ibra 

itmiĢleridi deyü def„le mukabele idicek ve takrir-i meĢruhlarına mutabık bir kıt„a 

hüccet-i Ģer„iye ibraz idüb gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr merkum Molla Aliden def„i 

mezkûruna mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrar ricȃl-i müsliminden el-Hac 

Abdurrahman ibni Ebulderda ve es-Seyid Yusuf ibni Ġbrahim nam kimesneler li-

ecli‟Ģ-Ģehade meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika altmıĢ senesi 

Safer-i hayrında iĢbu mezbure Fatma ve Halil mukaddema mevrusları Yararoğlu 

Mehmed fevt oldukda terekesinden yüz yetmiĢ beĢ guruĢlluk eĢya ve hayvanat ve 

hububat merkuman Molla Ali ve Kara Ali hakları mukabili ahz idüb bakȋ verese 

zimmetinde elli beĢ guruĢ kaldığını ba„de‟l-ikrar taraflarından Molla Ali nam 

kimesnede ve Molla Alinin zimmetlerini huzur-ı Ģer„ide ibra ve hüccet-i Ģer„iye 

olundu ve ba„de dört def„a mevazı„ı adidede iĢbu mezbure Fatma mezburan Monla 

Ali ve Kara Alinin zimmetlerini zevce terekesine müte„allika amme-i du„aviden 

bizim huzurumuzda ibra ve iskat eyled ibiz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve 

Ģehadet dahi ideriz deyü her biri eda-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-

tezkiye Ģehadetleri makbul olmağın mucebince mezbur Fatma büyüce ma„arızadan 

men„ birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmü‟l-salis min Rebi„ȗ‟l-ahir sene 

seb„ ve sittin ve miete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl  

Tabib Ahmed Çelebi, Seyyid Hacı Halid Efendi Nakıbzade, es-Seyid Ġshak Molla Ali 

Efendizade, Güllü Ömer Efendi. 

Hüküm no 122 

Hüküm no: 122 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Yenhi mahallesi ahalisinden olan Ebubekir ibni Hüseyin‟in vefatından 

sonra mal varlığının kardeĢleri arasında paylaĢılması hususunda. 
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Medine-i Ayntabda Yenhi mahallesi ahalisinden iken on üç sene mukaddem ada 

seferinde fevt olan Ebubekir ibni Hüseyinin veraseti li-ebeveyn karındaĢları Elife ve 

…..Fatmaya münhazıra olduğu Ģer„an zahir ve müstehak olduktan sonra rafi„a 

haze‟l-kitab merkume Elife kendi nefsinden asaleten ve kız karındaĢları mezbure-tȃn 

taraflarından zikr-i ȃti da„vaya vekil-i müseccil-i Ģer„ileri olmağla asaleten meclis-i 

Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede Alennecar mahallesi ahalisinden 

zikr-i ȃti bağa vaz„iyyed olan el-Hac Halil ibni el-Hac Mehmed mahzarında üzerine 

da„va ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbura tabi„ Sam nam karyede vakȋ„ bir 

tarafdan el-Hac Hızır ve bir tarafdan Tırnakda durmaz oğlu ve bir tarafdan el-Hac Ali 

mülkleri ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud ve üç yüz tiyek bağ kız 

karındaĢımız müteveffȃ-yı mezburun ile‟l-vefat mülkü olub ba„de vefat her birimize 

isabet ve intikal itmiĢiken bizler Elbeğli kazasında sakin olmak hasebiyle bağ-ı 

mezkûru el-Hac Ali nam kimesne meyvesinin nısfına tımar ider iken iĢbu mezbur üç 

seneden beri fuzuli zabt itmekle hȃlȃ sȗ‟ȃl olunub kasr-ı yedine tenbih olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur el-Hac Halil cevabında bağ-ı mahdud 

mezkûru  

Sayfa 73 

Hüküm no 122’in devamı 

Bin üç sene mukaddem Sam karyesi ahȃlisinden BeĢnak nam kimesneden iĢtirȃ 

eyledim deyü vaz„ bunu ikrȃr lȃkin ber-vech-i muharrer müdde‟in-i mezburenin 

karındaĢları müteveffeyȃ-yı mezbur Ebubekirin mülki olduğını inkȃr idicek merkume 

Elifeden müdde„ȃsına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i 

müsliminden el-Hac Veli ibni Mehmed ve Mehmed ibni Mustafa nam kimesneler li-

ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazırȃn olub eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-hakika karye-i Samda 

vȃkȋ„ mahdud-ı mezkûr üç yüz tiğek bağ iĢbu merkume Elifenin karındaĢı müteveffȃ-

yı mezburın Ebubekirin ile‟l-vefȃt mülki lub ba„de vefȃt mezburana intikal eyledim 

biz bu hususa bu veçhe üzre Ģȃhidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i 

Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul 

olmağın mucebince bağ mahdud-ı mezkȗrın kasr-ı yed ve müdde„i mezbure Teslime 

mezbur el-Hac Halile ba„de‟t-tenbih mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmü‟l-

sȃbi„ iĢrin min Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Neccarlar  ġeyhi Üste Ali bin el-Hac Hüseyin, Kazgancılar ġeyhi Osman ibni Monla 

Mehmed, Neccar es-Seyid Mehmed ibni Ġbrahim, Bakkal üste Mehmed ibni Mustafa. 

Hüküm no 123 

Hüküm no: 123 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 
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Belge özeti: Dimalikli aĢiretinden olan Kanber ibni Ahmed‟in vefatından sonra mal 

varlığının eĢi ve oğluna intikal etmesi hususunda. 

 

 Fi‟l-asl Akra sükkȃnından Dimalikli aĢiretinden olub Medine-i Ayntaba tȃbi„ 

Battalhöyük nam karyede sȃkin iken ber-vech-i ȃti fevt olan Kanber ibni Ahmed ibni 

Abdülmelik verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Çiçek binti Sündük nam hatun ile 

sulbi-sağir oğlu Cumaya münhasır olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan sonra 

mezbur Çiçek asȃleten ve sağir mezbure kıbel-i Ģer„iden vȃsi nasb ve ta„yin olunan 

ammisi rȃfi„i haze‟l-kitȃb Ġbrahim ibnȗ‟l-mezbur Ahmed nam kimesne vesȃyete 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟t-tevkȋrde karye-i mezbure ahȃlisinden Ali ibni el-Hac 

Ömer nam kimesne mahzarında asȃleten ve vesȃyeten üzerine da„va ve takrir-i kelȃm 

idüb tarih-i kitȃbdan beĢ gün mukaddem nasb eyledim iĢbu merkum Ali sȃkin 

havluda vȃki„ bir beyt bir re‟s keçi sirka itmek içün dühȗl-i mezbur Kanber dahi cebr 

ve dühȗl itdiği ..?.. kapusına varub kendüye haricden men„ esnasında ..?.. olan 

Süleyman dahi haberdȃr olub havluda Ģem„a yandırdıklarında iĢbu mezbur Ali firȃr 

kasdıyle beyaz kabzalı hançerini üryan ve mezbur kızın üzerinden hücum ve 

umdeten ..?.. bey„ üzerinden darb ve cürm idüb cürm-i mezkȗrın te‟sirinden mezbur 

Kanber dersȃ„de fevt olmağla sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi icrȃ olunmak 

matlubumuzdur didiklerinde gıbbe‟l-mezburlardan müdde„ȃlarına mutabık beyyine 

taleb olundukda ahȃli karyenin Gayrıberrak aĢiretinden Ömer ibni Osman ve 

Mehmed ibni diğer Osman nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazırȃn 

olub eserü‟l-istiĢhȃ ve fi‟l-hakika tarih-i kitȃbdan beĢ gün mukaddem karye-i 

mezburdan Keçeci ile iĢbu mezbur Ali ibni el-Hac Ömer merkum Kanberin beytine 

dȃhil olmuĢ mezbur Kanber dahi mezbur Aliyi haricden men„ üzre iken mezbur Ali 

beyaz kabzalı hançerini üryan idüb Kanberin üzerine hücum ve bizim huzurumuzda 

..?.. umdeten darb ve cürm eyledi ve te‟sirinden dersa„de fevt olub biz bu hususa bu 

vech üzre Ģȃhidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye 

eyledik ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebiyle 

ba„dde‟t-tenbih mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi el-yevmȗ‟l-sȃlis min 

Rebi„ȗ‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve miete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Dizdar sabık es-Seyid Mehmed Emin Ağa, es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa menzilci, es-

Seyid ġeyh Ebubekir Efendi nakıb-ı sabık. 

POZ 115 

Sayfa 74 

Hüküm no 124 

Hüküm no: 124 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Adı geçen kimselerin her birinin el-Hac Ahmed‟e kendi hisselerine düĢen 
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bostanı satmaları hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi ahȃlisinden ÇavuĢoğulları dinmekle 

ma„ruf Mustafa ve Mehmed ve es-Seyid Abdullah ve Hayreddin ebnȃ-i Abdullah 

nam kimesneler asȃleten ve amilleri el-Hac Ramazanın zevcesi AiĢe binti Mehmed 

nam hatunun karındaĢı ve tarafeynden zikr-i ȃti da„vȃya vekil müseccil-i Ģer„isi 

Abdullah BeĢe ibni Mehmed nam kimesne vekȃleten meclis-i Ģer„i hatır-lȃzımȗ‟t-

tevkȋrde Medine-i mezburede kurb-ı ġehreküstü mahallesi ahalisinden Derinoğlu 

dinmekle ma„ruf rȃfi„ȗ‟l-haze‟l-kitȃb el-Hac Mehmed ibni Abbas nam kimesne 

mahzȃrında her biri üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbure kazȃsında 

Corcob kurbunda vȃkȋ„ Hayreddin ÇavuĢ bostanı dinmekle ma„ruf bir tarafdan 

Musulluzade ve ba„zen Na„alçacızade ve iki tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ve bir tarafdan 

büyüt ile mahdud ve zeytin müĢȃre hazrevȃt bostanı mülk-i mevrusumuz olub altmıĢ 

altı senesi Zi‟l-hüccetü‟l-Ģerifesinin yirmi yedinci günü bostana mahdud mezkȗrı bin 

üç yüz elli guruĢa ve etrafında olan eĢcȃrı dahi on iki guruĢa iĢbu merkum el-Hac 

Ahmede her birimiz hissemizi bey„ ve teslim ve temlik merkum dahi iĢtira ve kabul 

ve teslim ve temlik itmiiĢidi hȃlȃ semeni olan meblȃğ-ı mezkûr bin üç yüz altmıĢ iki 

guruĢı idare ta„allul itmekle sȗ‟ȃl olunub meblȃğ-ı mezburı Ali kadrȗ‟l-muhtass her 

birimize teslime tenbih olunmak matlubumuzdur didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur 

el-Hac Ahmed cevȃbında fi‟l-hakika bostana mahdud mezkȗrı merkumundan tarih-i 

mezkûrda meblȃğ-ı mezkûr bin üç yüz altmıĢ iki guruĢa iĢtirȃ itmiĢidim lȃkin bey„i 

mezkûrdan bir güne mürurunda ben bostanı görüb merkumda bostana bana el virmez 

didiğimde bunlar dahi kabul itmezsek bize ikale ile deyüb ben dahi ikale-i Ģer„iye 

eyledim merkumlar dahi ikalesi kabul ve huzur-ı müsliminde ikrȃr ve eĢhȃd eylediler 

ve müddet-i merkumeden beri bostan-ı mezkûr dahi zabt ve tasarruflarındadır deyü 

def„le mukabele idicek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr merkum el-Hac Ahmedden  def„-i 

mezkȗrına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden 

Mehmed Ağa ibni Hızır Ağa ve Mustafa ibni el-Hac Hüseyin nam kimesneler li-

ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazırȃn olub eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-hakika altmıĢ altı 

senesi Zi‟l-hiccetü‟Ģ-Ģerifesinin yirmi sekizinci günü iĢbu merkumun Mustafa ve 

Mehmed ve es-Seyid Abdulah ve Hayreddin bir gün mukaddem ve iĢbu el-Hac 

Ahmed ve bey„ eylediğimiz bostanı bize ikale eyledi biz dahi ikaleyi kabul eyledik 

ve bostanı dahi zabt eyledik deyü bizim huzurumuzda ikrȃr ve i„tirȃf eylediler biz bu 

hususa bu vech üzre Ģȃhidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i 

Ģer„iye eyledikde ba„d‟t-ta„dil ve‟t-tezkiye Ģehȃdetleri makbul olmağın ucebince 

müdde„inden Mustafa ve Mehmed ve Seyyid Abdullah ve Hayreddin büyüce 

ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi gurre-i Rebi„ȗ‟l-ahir 

sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahru‟l-„ulema Abdurrahman Efendi müfti-i sâbık 

Fahru‟l-„ulema es-Seyyid Mustafa Efendi müfti-i sâbık 
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Seyyid Efendi nakıb-ı sabık 

ġeyh Bekir Efendi nakıb-ı sabık 

Nakıb-ı sȃni Seyyid Hacı Halid Efendi 

Behisnizade Ali Çelebi 

Seyyid Mustafa Çelebi biraderi ..?.. 

Güllüzade Ahmed Çelebi 

Attaroğlu Hafız  

Hacı Misafirzade Mela Hüseyin ve Mela Mustafa  

Sarı Ömer ..?.. 

Sayfa 75 

Hüküm no 125 

Hüküm no: 125 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Cevizlice mahallesinde sȃkin ġerife Kerime Hatun ibni es-Seyid Hasan 

Halil ibni es-Seyid Mehmed Çelebi vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları 

arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Cevizlice mahallesinde sȃkin iken bundan vefȃt iden ġerife 

Kerime Hatun ibni es-Seyid Hasan Halil ibni es-Seyid Mehmed Çelebi verȃseti zevç-

i nȃkihi es-Seyid HaĢim Çelebi ibni ġeyh es-Seyid Feyzullah Çelebi ile babası 

mezbur es-Seyid Hüseyin Çelebiye ve sadriye sağire kızı diğer Kerimeye münhasıra 

olduğı Ģer„a zȃhir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburunun terekesi 

ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese tevzi„ ve tasim-i defteridir ki ber-

vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi el-yevmȗ‟s-sȃni Rebi„ȗ‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve 

miete ve elf. 

Mihr-i mü‟eccel dört zevcü‟l-mezbur guruĢ 200 

Altın toka 1, guruĢ 50 

Altın gerdan 1, guruĢ 20 

Ġnci ..?.. 1, guruĢ 50 

MenĢur 1, guruĢ 20 

Altın burun küpesi 1, guruĢ 15. 

Sim hançer 1, guruĢ 10 
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Ġnci çalma 1, guruĢ 15 

Altın bilezik aded 1, guruĢ 10 

Sim kaplı kuĢak 2, guruĢ 20 

Bademi kuĢak ma„kulan guruĢ 5 

Ve sim .?.. kuĢak guruĢ 8 

Altın kulak küpesi aded 1, guruĢ 15 

Hatem 1, guruĢ 1 

Kadife altın ma„ inci guruĢ 3 

Haleb hatȃyi al entari 1, guruĢ 5 

Mor hatȃyi kaftanı 1, guruĢ 30 

Al atlas kaftan 1, guruĢ 15 

Al hatȃyi ..?.. 1, guruĢ 8 

Mor hatȃyi entari 1, guruĢ 6 

Kırmızı beldȃri entari 1, guruĢ 5 

KumaĢ al ve mor ve beyaz don 3, guruĢ 10 

Köhne keten ..?.. kırmızı entari guruĢ 3 

Hünkȃri çuka habbe guruĢ 3 

Zeytuni kaftan guruĢ 3 

MünakkaĢ keten gömlek 1, guruĢ 2 

MünakkaĢ don 2, guruĢ 3 

Beyaz biçkili sade guruĢ 2 

Hamam gömleği 6, guruĢ 1 

MünakkaĢ keten gömlek 1, guruĢ 2 

Def„a münakkaĢ keten gömlek 1, guruĢ 5 

Köhne mülk Acem bezi kaftan guruĢ 3 

MünakkaĢ don 1, guruĢ 1 

Zeytuni kaftan 1, guruĢ 2 
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MünakkaĢ sarı bohça 1, guruĢ 2 

Yemeni bohçası 1, guruĢ 1 

MünakkaĢ yeĢil bohça guruĢ 3 

Yabalı bohça guruĢ 3 

Al yemeni bohçası 1, guruĢ 2 

Köhne beyaz münakkaĢ bohça 3, guruĢ 4 

Ma„ yabalı keten 2, guruĢ 5 

MenĢefe 3, guruĢ 2 

Hazr guruĢ 2 

ÇarĢab 2, guruĢ 2 

Dülbend örtüsü guruĢ 10 

Peçe ma„ bağ ..?.. 2, guruĢ 12 

Haleb çatgısı 3, guruĢ 3 

Def„a kereviz çatgı 1, guruĢ 3 

Beyaz altın baĢ 1, guruĢ 10 

Köhne beyaz altınbaĢ 2, guruĢ 6 

YeĢil çatgı 1, guruĢ 2 

MünakkaĢ makrame 6, guruĢ 10 

Kalpak 1, guruĢ 2 

Yemeni aded 36, guruĢ 15 

Kırmızı ..?.. erguvȃni 3, guruĢ 3 

Alaca gömlek 2, guruĢ 10 

Alaca yorgan 3, guruĢ 5 

..?.. yasdık yüzü aded 9, guruĢ 6 

Çatma yasdık 2, guruĢ 3 

Hatȃyi perde guruĢ 15 

Tekleme yasdık 6, guruĢ 4 
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MünakkaĢ diz makramesi 2, guruĢ 2 

Gül leğeni 1, guruĢ 2 

Cam tas Ģamdan guruĢ 2 

HoĢab tası 1, guruĢ 2 

El leğeni ibrik guruĢ 3 

Sini 1, guruĢ 3 

Sahan 1, guruĢ 3 

Yüz yasdık 4, guruĢ 2 

Ayna guruĢ 2 

..?.. guruĢ 2 

Hazrevat menzili guruĢ 12 

Cem„a guruĢ 733 

Minhahȗ‟l-ihracȃt 

Bȃ-vasiyet iskat guruĢ 20 

Kefaret-i yemin guruĢ 10 

Resm-i kıymet guruĢ 18..?.. 

Kȃtibe guruĢ 2, rebi„ 3 

Çukadariye guruĢ 2, rebi„ 3 

Muhzırana guruĢ 1 

Cem„a guruĢ 55 

Sahihu‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 678 

Hisse-i zevcü‟l-mezbur es-Seyid Ġbrahim ..?.. guruĢ 192,5 

Hisse-i bintü‟l-mezbure sağire Kerime guruĢ 339 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur es-Seyid Hüseyin Çelebi guruĢ 129,5 

Hüküm no 126 

Hüküm no: 126 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢ mahallesinde sȃkin AiĢe binti Abdülmelik‟in vefatından 
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sonra mal varlığının eĢi ve kardeĢleri arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Seng-i NakkaĢ mahallesinde sȃkin iken bundan akdem vefat iden 

AiĢe binti Abdülmelik verȃseti zevc-i nȃkihi Ali ibni Ebubekir ile li-ebeveyn ibn-i 

Ömeri Mustafa ve Mehmede münhasıra olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan 

sonra müteveffȃn-ı mezburenin tereke verese talebiyle ve ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve 

takdim beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur 

hurrire fi Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

Mihr-i mü‟eccel der-zimmet zevcü‟l-mezbur Ali guruĢ 20 

Kırmızı bez kaftan 1, guruĢ 3 

Sim halhal 1, guruĢ 2 

Alaca don 1, guruĢ 1 

MünakkaĢ don 1, guruĢ 1,5 

 

POZ 114 

Sayfa 76 

Hüküm no 126’nın devamı 

MünakkaĢ gömlek 1, guruĢ 1,5 

Yarım yaĢmak ve tüylü makrame guruĢ 0,5 

Yemeni 1, guruĢ 0,5 

Erguvȃni 1, guruĢ 1 

..?.. 

Karçın ve çit bohça guruĢ 0,5 

Mai kaftan 1, guruĢ 2 

Mebrum bez don 2, guruĢ 4 

Yemeni rebi„ 1 

Ġstar dur 1, guruĢ 1 

Def„a mebrum top 2, guruĢ 2 

MünakkaĢ keten gömlek guruĢ 2 
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Tüylü makrame rub„ 1 

Okçur guruĢ 0,5 

Ġpek guruĢ 1 

MenĢefe 1, rub„ 1 

Çizme 1, guruĢ 1 

..?.. 1, rub„ 1 

Yorgan 1, guruĢ 2 

DöĢek 1, guruĢ 1 

Yasdık 1, ve minder 1, ve ayna 1, guruĢ 1 

Cem„a 51,5 

Minhahȗ‟l-ihrȃcȃt 

Ġskat-ı salat kefȃret guruĢ 3, rub„ 4,5 

Resm-i kıymet guruĢ 1, rub„ 1 

Kȃtibe rub„ 3 

Çukadara  rub„ 3 

Muhzırana pare 15 

Cem„a yekûn guruĢ 6,5 

Sahhȗ‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 45 

Hisse-i zevcü‟l-mezbur Ali guruĢ 22,5 

Hisse-i ibn-i ümmü‟l-mezbur Mustafa guruĢ 11, rub„ 1 

Hisse-i ibni ümmü‟lmezbur Mehmed guruĢ 11, rub„ 1 

 

Hüküm no 127 

Hüküm no: 127 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Cevizlice mahallesi sȃkinlerinden Asiye binti Mehmedin vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 
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Medine-i Ayntabda Cevizlice mahallesi sȃkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Asiye binti Mehmedin verȃseti zevci es-Seyid Abdullah ile sadriye sağire oğlu es-

Seyid Ahmed ve (tahrip) el-Hac Abdurrahman ve ceddesi Hatice binti el-Hac 

Ahmede ba„de inhisar Ģer„i müteveffȃ-yı mezburenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir 

ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi 

Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

Mihr-i der-zimmet zevc-i mezbur guruĢ 100 

Ekselik guruĢ 50 

Burun küpesi guruĢ 17 

Makrame erguvȃni guruĢ 0,5 

Çakı çakmak guruĢ 0,5 

MünakkaĢ gömlek guruĢ 2 

Def„a gömlek guruĢ 1,5 

Don guruĢ 1,5 

Tekleme yasdık guruĢ 8 

MünakkaĢ bohça guruĢ 2 

ÇarĢab rebi„ 3 

Def„a don guruĢ 0,5 

PeĢkir guruĢ 0,5 

Köhne kapama guruĢ 1,5 

Mebrum gömlek guruĢ 0,5 

Köhne çarĢab guruĢ 0,5 

Kalpak guruĢ 1 

MenĢefe ve mebrum guruĢ 1 

Def„a çenber bohçası rub„ 1 

Peçe guruĢ 1 

Tekleme iplik guruĢ 0,5 

Sahan 10 guruĢ 5 

Sini guruĢ 5 
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Lengeri 3, guruĢ 1,5 

HoĢab tası guruĢ 2,5 

Hamam leğeni guruĢ 4 

Satıl kebir ve sağire guruĢ 4 

Kil leğeni guruĢ 4 

Tencere guruĢ 3 

Çanak guruĢ 0,5 

Def„a tencere guruĢ 2 

Keser havan guruĢ 0,5 

Yasdık yüzü guruĢ 1 

Yorgan 2, guruĢ 5 

DöĢek 2, guruĢ 4 

Def„a minder ve köhne döĢek guruĢ 3 

Kilim 2 guruĢ 4 

Halı 1, guruĢ 2 

ġakka kilim guruĢĢ 1, rub„ 1 

Çıkrık guruĢ 0,5 

Çizme guruĢ 0,5 

Hazrevat guruĢ 3 

Cem„a guruĢ 244 

Minhahȗ‟l-ihracat  

Ġskat-ı salȃt guruĢ 5 

Ve kefȃret guruĢ 5, pare 6 

Resm-i kıymet ademi guruĢ 6, pare 4 

Kȃtibe guruĢ 1,5 

Çukadara guruĢ 1,5 

Muhzırana pare 30 
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Cem„a yekûn guruĢ 20 

Sahhȗ‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 224 

Hisse-i zevcü‟l-mezbur Seyyid Abdullah guruĢ 56 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur es-Seyid Ahmed guruĢ 93, muhassa 40 

Hisse-i ceddi‟l-mezbur el-Hac Abdurrahman guruĢ 37 

Hisse-i ceddü‟l-mezbure Hatice Hatice guruĢ 37 muhassa 40 

Sayfa 77 

Hüküm no 128 

Hüküm no: 128 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras PaylaĢımı 

Belge özeti: Bostancı mahallesinde sȃkin ġerif Mehmed ibni ġeref‟in vefatından kırk 

yıl sonra kızlarının miras haklarını dava etmeleri hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Bostancı mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan ġerif 

Mehmed ibni ġerefin varisisulbi kebir oğulları Keçeci Mehmed ve Molla Hüseyin ve 

kebire kızı hasnar muhzır ba„de mezbure hansar ve Hızır fevt olub varisi sadri-

oğulları Hasan ve Hüseyine münhasıra ba„de Keçeci Mehmed ve Hızır fevt olub 

varisi zevcesi AiĢe binti Ebubekir ile sulb-i kebir oğlu Mehmede ve kebire kızları 

Safiye ve Fatmaya münhasıra ba„de mezbur Monla Hüseyin dahi fevt olub verȃseti 

zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Zeyneb binti Mehmed ile sulb-i kebir oğulları Mehmed 

ve Ahmed ve sağire oğlu Hüseyin ve kebire kızları AiĢe ve diğer Zeyneb ve Emineye 

münhasıra olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan sonra mezbure Sane AiĢe ve 

kızı Safiye zatları ba„de‟t-ta„rifȗ‟l-Ģer„i hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde rȃfi„ȗ haze‟l-kitȃb 

mezbur Mehmed muhzıranda her biri üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb ceddimiz 

mezbur ġeref Mehmed kırk sene mukaddem fevt oldukda bi‟l-cümle emlȃk ve akȃr 

ve tecmilȃthane vereseleri beynlerinde iktisȃm olunmaksızın müte„akiben her biri 

fevt olub ol-vechle mȃl-i müĢterek veammimiz mezburzabıtanla kalub ol-dahi fevt 

oldukda biz dahi diyȃr-ı ahere olduğımıza binȃen hissemiz kalmıĢidi metrȃkat ve 

akȃr ve menkulȃt nedir ve hangi mahaldedir ma„lumumuz olmamağla sȗ‟ȃl olunsun 

didikde mezburetȃn AiĢe ve Safiyenin takrir-i meĢruhlarına göre da„vaları meçhul 

olub mezbur Mehmede Ģer„an sȗ‟ȃl dahi tevcih itmekle müdde„iyȃne mezburan AiĢe 

ve Safiye büyüce ma„arızadan ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-

yevmü‟l-sȃni Saferü‟l-hayr sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf 

ġühȗdȗ’l-Hȃl 

Hünkar-oğlu Mehmed, karındaĢı Seyyid Mehmed, Seyyid ġerif Çelebi, Hızıroğlu 

Payas, karındaĢı Mustafa BeĢe, Hızıroğlu Hüseyin, Velioğlu Mustafa. 
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Hüküm no 129 

Hüküm no: 129 Tarihi: 1168 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Resm-i ra„iyyet talebi. 

Belge özeti: Hızır beğ oğlu Ali‟nin mutasarrıf olduğu malikene için Türkmen 

taifelerinden tahsil ettiği vergi için resm-i ra„iyyet talep etmesi hususunda. 

 

Fi‟l-asl Malatya ahȃlisinden olub hȃlȃ Medine-i Ayntabda sȃkin Mustafa Ağa ibni 

Abdullah nam kimesne meclis-i Ģer„i hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i mezburede 

kurb-ı Kozanlı mahallesi sükkȃnından rȃfi„u haze‟l-kitȃb Hızır beğ oğlu Ali nam 

kimesne mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb iĢbu mezbur Ali Malatya 

ahȃlisinden Zabıtcıoğlu Yusuf Ağa nam kimesnenin ber-vech-i mȃlikȃne mutasarrıf 

olduğı Mihmanlı Türkmanı re„ȃyalarından olub iĢbu sene-i mübȃrekede zikr olunan 

Türkman perakendelerinin mȃl-i mirileri cem„ ve tahsili ben iltizȃm eylediğime 

binȃen iĢbu mezburdan resm-i ra„iyyet talebi derim sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟s-

sȗ‟ȃl mezbur Ali cevabında ben kırk seneden beri Mehmed mezburede sȃkin olub bȃ-

emr-i ȃli matlub olan tekȃlif ..?.. ahȃli-i mahalle ile ma„ȃn edȃ iderim deyü ber-vech-i 

muharrer re„ȃ-yı mezkûrdan olduğını inkȃr ve bir kıt„a fetevȃ-yı Ģerife ibrȃz idüb 

mazmun-ı münifinde bir aĢiretin kethüdȃsı Ömerin yedinden zeyrek ra„iyyetini veya 

evlȃd-ı re„ȃyadan olduğını müĢ„ar suret-i defter yoğiken ziri rüsȗm-ı ra„iyyet 

talebiyle rencideye kadir olur mu cevab bȃ-savȃbında olmaz deyü buyurulub  ve kezȃ 

ulȗ‟l-emrȗ‟l-„ȃli ve taht-ı emir nȃ-ba-ta„at ulȗ‟l-emr ve ita„ate fi-tasdika ve kabul-i 

kavle deyü kitȃb-ı kȃfiden nakl irȃd buyurulmağın müdde„i merkum Mustafa Ağadan 

mezbur Ali re„ȃya-yı mezbureden olduğuna suret-i defter-i cedid-i hȃkȃni ve 

mucebince beyyine taleb olundukda defter-i hȃkȃni itȃ„atden ve mucebince 

beyyineden izhȃr-ı acz eyledikden sonra mezbur Ali kırk seneden beri mahalle-i 

merkumede sȃkin olub bȃ-fermȃn-ı ȃli matlub olan avȃrız vesȃ‟ir tekȃlifi ahȃli-i 

mahalle ile edȃ ider ber-vech-i muharrer re„ȃya-yı mezburdan olduğı ma„lumumuz 

değildir deyü ahȃli-i mahalleden zeyl-i rȃkimde muharrerȗ‟l-esȃmi müslimin dahi Ali 

vechȗ‟l-eĢhȃd haber vermeleriyle merkum Mustafa Ağa mültezim olub yedinde 

sened-i Ģer„i ve suret-i defter-i hakȃni olmadıkça da„vȃya dahi ehil olmamağla 

büyüce ma„arızadan ba„de‟l-men„ mȃ-hüve‟l-vȃkȋ„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-

yevmü‟l-aĢer min Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1168 

ġühȗdü’l-Hȃl 

El-Hac Mehmed Efendi imam Karaçalızade, Mü‟ezzin Monla MehmedSinan Halil, 

KeĢ Ömer Kıyyeoğlu Veli Hüseyin, Acirlioğlu Monla Mehmed, Kürd Mustafa, Kara 

Hasan, el-Hac Hüseyin, Deli Hüseyin Deli Veli. 

 

 

POZ 113 
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Sayfa 78 

Hüküm no 130 

Hüküm no: 130 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tarla-yı atik mahallesinde sȃkin Boyacı es-Seyid Ahmed Çelebi ibni 

Abdullah‟ın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususundna. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı atik mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

Boyacı es-Seyid Ahmed Çelebi ibni Abdullahın verȃseti zevce-i menkȗhȃ-i 

metrȗkesi Hatice binti Mustafa ve Rukiyye binti Monla Halil ve Fatma binti Salih ile 

sulb-i kebir oğlu es-Seyid Mehmede ve kebire kızı Emine ve sağir oğlu es-Seyid 

Ahmede ve kebire kızı Fatmaya münhasıra olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan 

sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le ve sağirȃn-ı mezburȃnın 

ceddeleri ve kıbel-i Ģer„iden bȃ-hüccet-i Ģer„iye mensub vasileri mezbur Monla Halil 

talebiyle ve verese-i mezburun iltimaslarıyle tahrir ve takdim ve sȗk-i sultȃnide 

ba„de‟l-müzȃyede fürȗht olunub ba„de‟l-ihracȃtȗ‟l-lȃzıme baki kalan terekesi 

beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 14 min 

Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur nısf hisse guruĢ 130 

Bağ harabe Karacaviranda aded 600, guruĢ 10 

Sini guruĢ 1,  

Tencere 1, guruĢ 2,5 

Kebir satıl 1, guruĢ 3 

Havan 1, guruĢ 1 

Sahan 30, guruĢ 11 

Sağir sahan ..?.. sahan guruĢ 2,5 

Tabe 2, guruĢ 1,5 

Def„a sini 2, guruĢ 3,5 

Güğüm 1, guruĢ 2 

Kahve ibriği 5, guruĢ 1 

Tas 3, rebi„ 3 

Köhne çağĢır 1, guruĢ 0,5 
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Mum iskemlesi 2, guruĢ 1, rebi„ 1 

Yasdık 1 

Yasdık 4, guruĢ 2,5 

Halı ve seccade 1, guruĢ 3 

Yorgan 1, guruĢ 2 

EĢme ve baĢlık guruĢ 1 

..?.. gömleği 1, ve gözde kılıç 1, guruĢ 1 

Silah vezne guruĢ 1 

Minkal 1, guruĢ 3 .. 

Topuz 1, ve nargile 1 guruĢ 1 

Ayaklı ..?.. 2, rub„ 3 

Simli çubuk guruĢ 1 

Fincan 5, guruĢ 0,5 

Fağfur fincan ve zarf guruĢ 2,5 

Hançer ve rüvid rub„ 3 

Sac 1, tahta 1, guruĢ 1 

Süzekli leğen 1, guruĢ 1 

Sağir ..?.. 1, aded 0,5 

Tepsi pare 2 

Leğen 1, ibrik 1, guruĢ 3 

Fener 1, guruĢ 0,5 

Kefkir keçe rub„ 1 

Leğence 1, don tası 1, guruĢ 2 

ġamdan 6, guruĢ 1,5 

Süzek 1, ve leğen 1, guruĢ 1  

Hamam leğeni 1, guruĢ 3 

Don kazganı 1, guruĢ 3, salis 2 
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Satır 2, guruĢ 1 

Kavuk 1, sarık 1, guruĢ 0,5 

KuĢak 1, guruĢ 4 

..?.. 1, zil 1, guruĢ 4 

Kilim 1, Ģakka 1, guruĢ 2, semeni 1 

Def„a kilim 1, ve Ģetente 1, guruĢ 1,5 

Sanduka 3, anbar 1, guruĢ 5 

Lengeri 1, rebi„ 3 

Def„a sahan 2, guruĢ 3, semeni 90 

Buğday bulgur guruĢ 4 

Nargile 1, guruĢ 0,5 

Sim yüzük 3, guruĢ 1,5 

Mukarraz 1, guruĢ 0,5 

Dükkanda bakkal eĢyası guruĢ 4 

Def„a kefgir ..?.. 1, guruĢ 1 

Sahan 10, guruĢ 2, semeni 2 

Tencere 1, guruĢ 2, semeni 1 

Bez halı 1, ve döĢek 1, yasdık 1, guruĢ 5 

Bulgur buğday guruĢ 4 

Def„a güğüm guruĢ 1, pare 25 

..?.. guruĢ 1, pare 28 

Yazılı tas 3, guruĢ 10 

Don, kȃse 1, rub„ 3 

Def„a kȃse 7, guruĢ 2,  

Güvecde süzek 1, guruĢ 3, rub„ 1 

Def„a kilim 1, guruĢ 4, ..?.. 1 

Diyet 1, guruĢ 3, muhassa 7 
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Kapan 1, zeytün 1, gömlek 1, save 1, cebe 1, tencere 1, guruĢ 10 

Çuka cebe 1, guruĢ 1, semeni 1 

BenĢ çuka çağĢır 1, guruĢ 13 

Mai çuka 8, guruĢ 5,5 

Def„a kürek 1, guruĢ 0,5 

Def„a kapak 1, guruĢ 2,5 

Kutn ..?.. 1, guruĢ 1 

Zide küpe, guruĢ 2,5 

Cem„a yekûn guruĢ 333, rebi„ 3 

Tencere, tekfin, kabr guruĢ 5,5 

Ġskat-ı salat kefȃret-i yemin guruĢ 8 

Mihr-i mü‟eccel müsbetü‟l-zevce-i mezbure Hatice ba„de‟t-tahlif guruĢ 75 

Mihr-i mü‟eccel müsbetü‟l-zevce-i mezbure Rukiyye ba„de‟t-tahlif guruĢ 30 

Mihr-i mü‟eccel müsbetü‟l-zevce-i mezbure Fatma ba„de‟t-tahlif guruĢ 10 

Din-i müsbet es-Seyid Ali guruĢ 20 

Din-i müsbet Deli Palet guruĢ 4, rebi„ 3 

Din-i müsbet Ümmühanı Hatun guruĢ 32 

Resm-i kıymet guruĢ 9,5 

Kȃtibe guruĢ 2 

Çukadariye guruĢ 2 

Muhzırana ve çavuĢa guruĢ 1 

Taksim günü yevmiye guruĢ 5,5 

Kȃtibe guruĢ 2 

Çukadara guruĢ 2 

Muhzır guruĢ 0,5 

Dellaliye guruĢ 2 

..?.. guruĢ 1 
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Cem„a yekûn guruĢ 213. 

Sayfa 79 

Hüküm no 130’un devamı 

 

Sahihu‟l-baki li‟t-taksim-i beyne‟l-verese guruĢ 120  

Hisse-i zevce-i mezbur Hatice guruĢ 5 

Hisse-i zevce-i mezbur Rukiye guruĢ 5 

Hisse-i zevce-i mezbur Fatma guruĢ 5 

Hisse-i ibnȗ‟l mezbur es-Seyid Mehmed guruĢ 35 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Seyyid Ahmed 

Hisse-i bintü‟l-mezbur Emine guruĢ 17,5 

Hisse-i bintü‟l-mezbur Fatma guruĢ 17,5 

Müteveffȃ-yı mezburun ..?.. alacağı olub henüz tahsil metnu„ ve ba„de‟l-yevm hasıl 

oldukda beyne‟l-verese taksim olunmak üzere ..?.. ider. 

Der-zimmet Türkmen Hatice guruĢ 6,5 

Der-zimmet Emir baha-i bargir guruĢ 14 

Der-zimmet müteveffanda karındaĢı Mehmed guruĢ 20 

Der-zimmet Devekızı guruĢ 2 

Der-zimmet cebeli ibn-i Vezinoğlu guruĢ 18 

Der-zimet Kanboz oğlu guruĢ 12 

Der-zimmet Vakkas Ahmed guruĢ 2 

Der-zimmet Bervakcı evi guruĢ 0,5 

Der-zimmet köylü rehin bir sahan ve bir leğence guruĢ 1 

Der-zimmet Ġsmail guruĢ 1 

Der-zimmet Hanefioğlu guruĢ 2 

Der-zimmet Deli Emine guruĢ 1 

Der-zimmet Kürd kızı guruĢ 4 
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Der-zimmet Gancıoğlu guruĢ 1 

Der-zimmet Ümmügülsüm Avrat guruĢ 2,5 

Der-zimmet Sinan guruĢ 0,5 

Der-zimmet Celah Ebubekir guruĢ 1 

Der-zimmet Ebu Ġshak oğlu bir güğüm bir ibrik guruĢ 2 

Der-zimmet müteveffanda oğlu Seyyid Mehmed yediyle Yoğurtcu guruĢ 30 

Cem„a-i yekün guruĢ 120, yalnız yüz yirmi guruĢdur. 

Hüküm no 131 

Hüküm no: 131 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı  

Belge özeti: Ġbn-i ġeker mahallesinde sȃkin olan Said Çelebi ibni el-Hac Mehmed‟in 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ġbn-i ġeker mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

Said Çelebi ibni el-Hac Mehmedin verȃseti zevcesi Fatma binti Abdullah ile sulb-i 

kebir oğlu Mehmede ve kebire kızı Haticeye tahsis olduğu Ģer„an zȃhir ve müstehak 

olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve 

beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-sadis aĢer 

min Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

Ta„mir-i mülk-i menzil der-i mahalle-i mezbur guruĢ 200 

Der-zimmet Ģeriki el-Hac Ömer guruĢ 150 

Der-zimmet Kürkcü Hızır ve oğlu Aziz guruĢ 60 

Der-zimmet Köylü es-Seyid Mehmed guruĢ 65 

Der-zimmet Mehmed Çelebi guruĢ 25 

Der-zimmet Behisnili Seyyid Mustafa guruĢ 25 

Def„a mezburda guruĢ 150 

Der-zimmet Deve Abdüllatif oğlu Ġsmail guruĢ 40 

Der-zimmet ..?.. Emir Bekir guruĢ 120 

Der-zimmet zımmi Artin guruĢ 25 

Çınaroğlu Ġbrahim guruĢ 100 

Der-zimmet Ġsmail guruĢ 20 
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Der-zimmet Kasab Ahmed guruĢ 120 

Der-zimmet Al Boyacı Mustafa ve Molla Ali guruĢ 160 

Der-zimmet TelbeĢar Mehmed Hanefioğlu guruĢ 15 

Der-zimmet Telfarlı Sacid Osman guruĢ 20 

Der-zimmet Oruc Beyzade yeni ayda guruĢ 3 

Der-zimmet Solak karındaĢı Hasan guruĢ 5 

Der-zimmet Hacı Osman oğlu Ahmed guruĢ 20 

Der-zimmet terzi Osmanoğlu guruĢ 10 

Der-zimmet Azaz Ġbrahim guruĢ 20 

Der-zimmet Ağrıcalı Cafoğlu guruĢ 4 

Der-zimmet Boyacı Arpacıoğlu Hacı Mehmed guruĢ 20 

Der-zimmet Azerin zımmi guruĢ 8,5 

POZ 112 

Sayfa 80  

Hüküm no 131’in devamı 

Der-zimmet Elbistanlıoğlu Mehmed guruĢ 20 

Der-zimmet Tütüncü Ebubekir guruĢ 50 

Der-zimmet Samlı ġabanoğlu ve Kasım oğlu Abdullah guruĢ 24 

Der-zimmet Demirci Kayaoğlu guruĢ 70 

Der-zimmet Muradoğlu Terzi Ġsmail guruĢ 30 

Der-zimmet Yahya karındaĢı Abdülkadir guruĢ 10 

Der-zimmet Samlıoğlu Kulak guruĢ 36 

Der-zimmet Samlı Tundaroğlu Ramazan guruĢ 15 

Der-zimmet Tundaroğlu el-Hac Ali guruĢ 12 

Der-zimmet Samlı Abdülkerimoğlu Hüseyin guruĢ 15 

Der-zimmet Kabakulak oğlu guruĢ 5,5 

Der-zimmet Uyumsöğüdlü guruĢ 6 
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Der-zimmet Bozlu Türkmen guruĢ 3 

Der-zimmet Berrak Monla Osman guruĢ 5 

Der-zimmet Göçekli Deli Emin guruĢ 10 

Der-zimmet SarıkaĢ oğlu guruĢ 11 

Der-zimmet Tahiroğlu Arab mu„assare kazganı bahası guruĢ 30 

Der-zimmet Terzi Artinoğlu guruĢ 3 

Der-zimmet Karakoca oğlu Abdullah guruĢ 11 

Çekdeli Mehmedden alınan bağ guruĢ 50 

Karye-i Samda bağ aded 600, guruĢ 50 

Karalık bağ guruĢ 50 

Ceviz eĢcarı 6, guruĢ 20 

Ceviz eĢcarı hissesi guruĢ 2 

Def„a nısf ceviz eĢcarı guruĢ 2,5 

Def„a Çoban ile müĢterek ceviz guruĢ 5 

Kavak eĢcarı guruĢ 4 

Çakılda ceviz guruĢ 2 

Mezru„ buğday keyl 4, guruĢ 20 

KüĢne guruĢ 2 

Yorgan 9, guruĢ 20 

DöĢek 4, guruĢ 6 

Minder 2, guruĢ 1 

Yasdık 6, guruĢ 4 

Kilim 9, guruĢ 25 

Köhne halı guruĢ 2 

Köhne seccade guruĢ 1 

Kılıç guruĢ 10 

TeĢt 2, guruĢ 7 
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Leğençe 2, guruĢ 2 

Don kazganı 1, guruĢ 3 

Sini 3, guruĢ 10 

Tencere 3, guruĢ 5 

Süzek guruĢ 1 

Tȃbe guruĢ 0,5 

 El leğeni guruĢ 1 

ġamdan guruĢ 0,5 

Tas keçeci 6, guruĢ 3 

Tȃbe ve çomça guruĢ 1 

El leğeni 2, guruĢ 4 

Ġbrik 1, guruĢ 1 

Sağir saıl 3, guruĢ 2 

Kahve ibriği 2, guruĢ 1 

Tas 3, guruĢ 1 

Sahan 18, guruĢ 10 

Fener guruĢ 1 

Na„albeği ve tas 2, guruĢ 0,5 

Lengeri 3, guruĢ 3 

Kil leğeni guruĢ 1 

Arka esvabı guruĢ 2 

Köhne nafe kürk guruĢ 10 

Def„a nafe kürk guruĢ 15 

Kaftan 2, zebun 1 guruĢ 20 

Altun toka guruĢ 20 

Zincirli altun 7, guruĢ 20 

Buğday keyl 5, guruĢ 10 
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Kuzu kazganı guruĢ 5 

Tencere 3, guruĢ 4 

Leğence 2, guruĢ 1 

Süzek 2, guruĢ 2 

..?.. 3, guruĢ 6 

DöĢek 1, guruĢ 2 

Yasdık 5, guruĢ 4 

Köhne halı guruĢ 5 

Sanduka 7, guruĢ 7 

Mum iskemlesi 2, guruĢ 2 

Hamam leğeni 1, guruĢ 3 

Kebir lengeri 1, guruĢ 1 

Def„a sanduka 2, guruĢ 2 

Katran 4, guruĢ 4 

Cam tas 3, guruĢ 1 

Cem„a guruĢ 2140  

Minhahȗ‟l-ihracȃt ve‟l-masȃrıf 

Techiz tekfin iskat ve kefȃret yemini ve kabir ta„miri guruĢ 35 

Mihr-i mü‟eccel müsbet zevcü‟l-mezbure Fatma guruĢ 40 

Resm-i kıymet cȃri guruĢ 53,5 

Kȃtibe guruĢ 5 

Çukadariye guruĢ 5,5 

Muhzırana guruĢ 2 

Masȃrıfȗ‟l-emriye ve düyȗn-ı müsbete guruĢ 19 

Cem„a guruĢ 160. 
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Sayfa 81 

Hüküm no 131’in devamı 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 1980 

Hisse-i zevcetü‟l-mezbureFatma guruĢ 247,5 

Hisse-i ibnȗ‟l-mezbur Mehmed guruĢ 1155 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Hatice guruĢ 577,5 

Hüküm no 132 

Hüküm no: 132 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Karasakallı mahallesi ahȃlisinden el-Hac Yunus-zade Monla Ebubekir 

ibni Cafer‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Karasakallı mahallesi ahȃlisinden iken bunndan akdem fevt olan 

el-Hac Yunus-zade Monla Ebubekir ibni Caferin verȃseti zevce-i menkȗha-i 

metrukesi Hatice binti Mehmed Emin ile sulb-i kebir oğlu es-Seyid Mehmede ba„de 

inhisȃr Ģer„i müteveffȃ-yı mezburun terekesi verese iltimas ve ma„rifet-i Ģer„le tahrir 

ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi‟l-yevmȗ‟l-hams ve‟l-iĢrin 

min Rebi„ȗ‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Keteb-i periĢan guruĢ 3 

Ceviz Ģeceri 3, guruĢ 6 

Tencere 2, guruĢ 5 

Leğen ve ibrik guruĢ 2,5 

Kahve ibriği 2, guruĢ 1 

Tas 1, Ģamdan 1, guruĢ 1,5 

Lengeri 4, guruĢ 2 

Saplı tas 1, guruĢ 1 

Tas 1, guruĢ 0,5 

Leğence guruĢ 1,5 

Satıl 2, guruĢ 2 

Mum iskemlesi guruĢ 1,5 
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Don kazganı guruĢ 3 

TeĢt guruĢ 4 

Tabe guruĢ 1 

Def„a tabe guruĢ 0,5 

Kapak guruĢ 0,5 

Sahan 16, guruĢ 8 

Sini 1, guruĢ 2 

Fener guruĢ 1,5 

Havan guruĢ 1 

PeĢtahte 2, guruĢ 4,5 

Minkal guruĢ 2 

Katremez guruĢ 3 

Fağfuri fincan 16, guruĢ 4 

Fağfuri tabak guruĢ 3 

Ġznik fincan guruĢ 6 

Zardehane sanduka guruĢ 6 

Orta halı guruĢ 10 

Yana kilim 3, guruĢ 3 

Mertebe 3, guruĢ 5 

Köhne çember yasdık 10, guruĢ 10 

Perde guruĢ 1 

Yorgan 6, guruĢ 12 

Minder guruĢ 0,5 

Köhne seccade guruĢ 1 

Köhne entari guruĢ 1 

Köhne kapama guruĢ 1,5 

Köhne kavuk sarık guruĢ 2 
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Köhne penĢ guruĢ 2 

Köhne kürk guruĢ 2 

Def„a kürk guruĢ 3 

Köhne çağĢır guruĢ 2 

Mir mertebe çarĢısı guruĢ 2 

MenĢefe 2, guruĢ 2 

Beyaz entari 2, guruĢ 1,5 

Köhne sarık guruĢ 1,5 

Def„a beyaz sade 4, guruĢ 5 

Bohça 20, guruĢ 2,5 

Tas guruĢ 0,5 

Mukarraz mum guruĢ 0,5 

Don 2, guruĢ 1,5 

Gömlek 2, guruĢ 2 

Def„a köhne sarık guruĢ 1 

Def„a beyaz zıbın guruĢ 1,5 

Def„a bohça guruĢ 0,5 

Don guruĢ 1 

Def„a bohça guruĢ 2 

Yüz yasdığı guruĢ 1 

ġal kuĢak guruĢ 2 

Anbar guruĢ 0,5 

Def„a sanduka guruĢ 0,5 

Yasdık 4, guruĢ 2 

Köhne döĢek guruĢ 2 

Pirinç güllabdan guruĢ 1,5 

Boz kilim guruĢ 1,5 
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Hazrevat guruĢ 5 

Dükkȃn sermayesinden guruĢ 10 

Cem„a guruĢ 200 

Minhahȗ‟l-ihracat  

Techiz-i tekfin guruĢ 5 

Ġskat-ı salat kefȃret guruĢ 8 

Mihr-i müsbet zevce-i mezbure guruĢ 100 

Resm-i kıymet guruĢ 2,5 

Kȃtibe guruĢ 1,5 

Çukadariye guruĢ 2 

Muhzırana guruĢ 0,5 

Cem„a guruĢ 122 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 80 

Hisse-i zevce-i mezbure guruĢ 10 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur es-Seyid Mehmed guruĢ 70 

Hüküm no 133 

Hüküm no: 133 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Nafaka 

Belge özeti: Tarla-yı Atik mahallesinden olan es-Seyid Ahmed bin Abdullah‟ın 

vefatından sonra babalarından intikal eden hisseler için altıĢar akçe nafaka verilmesi 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı Atik mahallesinde fevt olan Boyacı es-Seyid Ahmed bin 

Abdullahda sulb-i sağir oğlu es-Seyid Ahmed ve sağire kızı Fatmaya ve Medine-i 

mezburede Boyacı mahallesinde fevt olan AyĢe bacı oğlu Mehmed Ağanın sağir oğlu 

Ebubekire babalarından nakl-i hisse-i Ģer„iyelerini zabta bundan akdem kıbel-i 

Ģer„iden ba-hüccet-i Ģer„iye ve sadr-i cedleri Molla Halil ibni Ramazan talebiyle 

sığar-ı mezburunun her birine küll-i yevm altıĢar akçe nafaka ve kisve-baha farz ve 

takdim olundu sene 29 min Recebȗ‟l-ferd sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 
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Hacı Bekir Efendi,…zade adamaullah Bekir, Bakkal Molla es-Seyid ..?.. kurbunda 

Kürd Hüseyin, Osman Ümmi medresesi imamı Molla Mehmed, sağir Balioğlu Molla 

Ali Attar, Boyacıoğlu Molla Mehdi Attar, Bakkal es-Seyid Ömer Çelebi, ..?.. 

 

POZ 111 

Sayfa 82 

Hüküm no 134 

Hüküm no: 134 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢ mahallesinde sȃkin olan Bakkal el-Hac Ġsmail bin 

Musa‟nın vefatı üzerine mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı mahallesinde sȃkin rȃfi„i haze‟l-kitȃb Ahmed Ağa ibn-i 

Ömer Ağa nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde medine-i mezburede 

Seng-i NakkaĢ mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan Bakkal el-Hac 

Ġsmail bin Musanın verȃseti zevce-i menkȗha-i metrukesi Hatice binti Ali ileyhüma 

cihet-i zevi‟l-erhȃmȗ‟l-ümem kız karındaĢı oğlu Hüseyine münhasıra olduğı Ģer„an 

zȃhir ve müstehak olduktan sonra tereke-i müteveffȃ-yı mezbure vasi„ȃtȗ‟l-yed olan 

mezbure Hatice tarafından zikr-i ȃti da„vȃya vekil olduğı Monla Mustafa ibni el-Hac 

Abdullah ve Zahteroğlu es-Seyid Mehmed nam kimesneler Ģehȃdetleriyle sȃbit 

Karpuzoğlu Ahmed ve mezbur Hüseyin mahzarlarında üzerlerine da„vȃ ve takrir-i 

kelȃm idüb cihet-i karz-ı Ģer„iyeden müteveffȃ-yı mezbur Bakkal el-Hac Ġsmail 

zimmetinde dört yüz guruĢ hakkım olub hatta fevtinden beri bir gün mukaddem ber-

vech-i muharrer dört yüz guruĢ baki deyni olduğı hȃl-i hayatında ve kemȃl-i 

sıhhatinde huzur-ı müsliminde ikrȃr ve i„tirȃf dahi itmiĢidim hȃlȃ fevt oldukda 

terekesinden müvekkile-i mezbure Hatice ve mezbur Hüseyin vaz„ȗ‟l-yed olmağla 

talebi derim sȗ‟ȃl olunub tereke-i vȃfiye seniyyeden teslime tenbih olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl vekil-i mezbur Ahmed cevabında fi‟l-hakika 

mezbure Hatice ve mezbur Hüseyin tereke-i müteveffȃ-yı mezbure vaz„ȗ‟l-yed 

olduklarını ikrȃr ma„dȃsı inkȃr eylediklerinde müdde„i-mezbur Ahmed Ağadan 

müdde„ȃsına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden el-

Hac Osman bin Abdullah ve es-Seyid Mustafa Çelebi ibni Abdülkadir nam 

kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıuran olub eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-hakika 

müteveffȃ-yı mezbur el-Hac Ġsmail ve Ġsmail fevtinden yirmi bir gün mukaddem hȃl-

i hayatında ve kemȃl-i akl sıhhatinde cihet-i karz-ı Ģer„iyeden dört yüz guruĢ müdde‟i 

mezbur Ahmed Ağaya deyni olduğunu bizim huzurumuzda ikrȃr ve i„tirȃf eyledi 

deyü biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i 

Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ„itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul 

olmağın mezbur Ahmed Ağanın yemini taleb dahi itmeleriyle mucebince meblağ-ı 
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mezbur dört yüz guruĢı tereke-i müteveffȃ-yı mezburdan mezbur Ahmed Ağaya edȃ 

ve teslime mezburan Ahmed ve Hüseyine ba„de‟t-tenbih ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb 

olundı hurrire fi‟l-yevmü‟l-sȃni iĢrin min Rebi„ȗ‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve miete ve 

elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Ali Efendi Behisnizade, es-Seyid Mustafa Çelebi biraderi, es-Seyid el-Hac 

Mehmed ibni Bakkal Halil, Hacı Sabir oğlu Molla Mustafa Attar, …oğlu Kahveci, 

Ba„dioğlu ġeyh Mehmed Attar, Basmacızade el-Hac Ahmed Attar, Monla Osman 

Attar, Seyyid Ahmed Çelebi Attar. 

Hüküm no 135 

Hüküm no: 135 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Mehir 

Belge özeti: Musulluzade mahallesinde sȃkin Ali ibn-i Ali‟nin eĢi Fatma binti 

Hüseyin‟e elli guruĢ mehir vermesi gerektiği hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı Musulluzade mahallesinde sȃkin Ali ibn-i Ali nam 

kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde medine-i mezburede Cevizlice 

mahallesi sȃkinlerinden Fatma binti Hüseyin nam hatun tarafından zikr-i ȃti ikrȃrı 

tasdika vesile olduğı müseccil-i Ģer„isi babası rȃfi„i hȃze‟l-kitȃb merkum Hüseyin 

mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb merkum benim zevcem 

olub beynimizde hilȃf-ı sulehaca bulunmaksızın kable‟l-rücȗl Ģekavet vȃkȋ„ olmağla 

zimmetinde olan elli guruĢ mihr-i mukaddeminden ..?.. iddet ve mü‟ennet sekenȃsı 

kendi üzerine olmak üzere bir sene mukaddem ben müvekkilem mezbure-i 

muhallefun …?.. ile hal„ eyledim ol-dahi muhallefun mezkûr fetvȃ itmiĢ idi hȃlȃ 

müdȃhelem yokdur idikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-

yevmü‟l-salis iĢrin min Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Küçük Ġmam Molla Mehmed ..oğlu Ömer, Ali bin Ahmed, Mustafa bin Hüseyin, 

Hüseyin bin Ġsmail. 

Sayfa 83 

Hüküm no 136 

Hüküm no: 136 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢ mahallesinde sȃkin Bakkal Ġsmail bin Musan‟ın 

vefatından sonra mal varlığının eĢine intikal etmesi hususunda. 
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Medine-i Ayntabda Seng-i NakkaĢ mahallesinde sȃkin iken ber-vech-i ȃti düyȗn 

terekesinden ezid olduğı halde fevt olan Bakkal Ġsmail bin Musnın verȃseti zevce-i 

menkuhȃ-i metrȗkesi Hatice binti Ali ile …?.. kız karındaĢı oğlu Hüseyine münhasır 

olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezbur hayatında 

Kahveci Hacı Osman oğlu Hacı Mehmed Ağa ile Bakkallık sınıfında masȃriyet Ģerik 

ve yedinde altı yüz guruĢ sermȃyesi olduğı Ģühȗd ve udȗl ile sabit olub mechulen 

fevt olmağla ber-vech-i muharrer dükkȃna müte„allika eĢyası ma„rifet-i Ģer„le fürȗht 

olundukda beĢ yüz yiemi üç guruĢa baliğ olub baki yetmiĢ yedi guruĢ menzilinde 

olan terekesinden iktiza eylediği fetvȃ-yı Ģerife virilmeklikle dükkȃna müte„allika 

olandan ma„dȃ terekesi dahi ma„rifet-i Ģer„le füruht ve beyne‟l-fermȃ taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmü‟l-iĢrun min Rebi„ȗ‟l-ahir sene 

1167. 

Menzil-i der mahalle-i mezbur guruĢ 300. 

DöĢek 1, guruĢ 3. 

Yorgan 1, guruĢ 3 ..?.. 

Def„a yorgan 1, guruĢ 3, ..?.. 

Yorgan 1, guruĢ 3 rub„ 3. 

Yorgan 1, guruĢ 2 ..?.. 

DöĢek 1, guruĢ 2, semen 1 

Minder 1, guruĢ 1, rub„ 3. 

BenĢ çuka 1, guruĢ 6 

Köhne kürk 1, guruĢ 2, rub„ 1 

Vernik kürk 1, guruĢ 1, para 5. 

Zeytin kapak 1, guruĢ 2, para 25. 

Çit pare 27 

Ġskemle 1, guruĢ 2,5 

ġamdan 1 ve ..?.. 1, guruĢ 1 

Orta halı guruĢ 11, rub„ 1 

Kilim 1, guruĢ 4 

Yana halı guruĢ 2, para 5 

Sahan 10, guruĢ 4 
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Sahan 10, guruĢ 3,5 

Sahan 9, guruĢ 4,5 

Sahan 10, guruĢ 4, para 4. 

Kapaklı kȃse 7, guruĢ 6, rub„ 1 

Lengeri 7, guruĢ 7, rub„ 1 

Def„a lengeri 1, guruĢ 2, rub„ 1 

Def„a lengeri 5, guruĢ 3, para 5. 

Sini 1, guruĢ 3,5  

Kutn çuvalı 7, guruĢ 1, rub„ 1 

Çanak 7, guruĢ 1, rub„ 1 

Çanak 6, guruĢ 1 

Çanak 7, guruĢ 1, rub„ 1 

Def„a çanak 9, guruĢ 10 

Kebir çanak guruĢ 1 

Çanak 2, maĢraba 1, guruĢ 14 

Cam kȃse guruĢ 2,5 

Ġznik fincan 63, guruĢ 2,5 

Fincan 2, guruĢ 0,5 

Billur bardak 3, guruĢ 2,5 

Mahnur fincan 10, guruĢ 2, para 5 

Kadife minder guruĢ 2 

Don 1, gömlek 2, ..?.. 1, guruĢ 3, rub„ 1 

Güllȃbdan ..?.. guruĢ 6 

KaĢık 1, guruĢ 2,5 

…?... yasdık 6, hasır 1, guruĢ 20 

Çuval ve ..?.. 8, guruĢ 1, rub„ 3 

Sağir Ģamdan 1, rub„1 
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Don kazganı 1, guruĢ 5 

Sağir don kazganı guruĢ 2,5 

Kebir tencere guruĢ 3,5 

Süzek 1, guruĢ 1,5 

TeĢt 1, guruĢ 4, ..?.. 2 

TeĢt 1, guruĢ 2, ..?..1 

Minkal 1, guruĢ 3 

Kapak safra 5, guruĢ 1,5 

MeĢin 2, guruĢ 1 

Seccade 1, guruĢ 2 

Yorgan 1, guruĢ 2 

Yorgan 1, guruĢ 3, sülüsȃn 1 

DöĢek 1, guruĢ 2, sülüsȃn 2 

Leğen ibrik guruĢ 3, rub„ 1 

Leğen ibrik guruĢ 2 

Sahan 19 guruĢ 6, para 25 

Lengeri 2, guruĢ 1, para 25 

Kapaklı sağir sahan 3, guruĢ 2, para 7 

Satıl 1, guruĢ 2, rub„ 1 

ġamdan 1, rub„ 3 

Ġbrik nefliği guruĢ 5 

Sağir satıl 3, guruĢ 1, rub„ 1 

Kebir kȃse 1, guruĢ 1, ..?.. 7 

Cam kȃse 1, guruĢ 0,5 

Fener guruĢ 2 

Güğüm 1, guruĢ 2 

Kȃse 8, guruĢ 4,5 
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Çanak 1, guruĢ 1,sülüsȃn 1 

ġal merbete guruĢ 3, ..?.. 1 

Alaca entari guruĢ 3,5 

Kilim 3, guruĢ 6 

DöĢek 2, guruĢ 4, sülüsȃn 1 

Yasdık 3, guruĢ 3 

Yorgan 1, guruĢ 3,5 

..?.. guruĢ 1, rub„ 1 

Çuval guruĢ 2. 

Köhne kilim guruĢ 1 

Minder para 15 

Tenvir yorgan 1, guruĢ 1 

Yana halı 1, pare 1, rub„ 1 

ġilte ve döĢek 1, guruĢ 1, rub„ 1 

Minder 1, guruĢ 8 

Kilim 2, guruĢ 1, rub„ 3 

Köhne Ģilte 1, para 5 

Yasdık 3, guruĢ 1, rub„ 1 

Köhne yasdık 1, para 32 

ġilte, döĢek 1, guruĢ 1,5 

Perde guruĢ 1,5 

..?.. sandık, don, dolab, minder katremiz guruĢ 5 

Kefende bez guruĢ 10 

Sahan 10, guruĢ 5 

Dibek guruĢ 1, sülüsȃn 1 

Tencere 1, guruĢ 5, semeni 1 

Tencere2, guruĢ 2, para 25 
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Sağir leğence 2, guruĢ 2,5, para 7 

ġam tabe guruĢ 1, rub„ 1 

Kulblu tas para 31 

Tȃbe guruĢ 1, sülüsȃn 1 

Sini 1, guruĢ 2, pare 15 

Tahta 1, guruĢ 1,5 

Çuval ma„de guruĢ 2,5 

Odun, kömür, kütük guruĢ 3 

On zahire guruĢ 4 

Kilid 2, guruĢ 1 

Cem„a yekûn guruĢ 605. 

POZ 110 

Sayfa 84 

Hüküm no 136’nın devamı 

Müteveffȃ-yı mezburın dükkȃnında olub füruht olan eĢya ve zimem 

Der-zimmet Hacı Efendi zade guruĢ 2 

Der-zimmet köçeknizade Hacı Efendi guruĢ 4 

Der-zimmet Hacı Sabaroğlu guruĢ 6 

Der-zimmet Kahvecine Ġnce guruĢ 4,5 

Der-zimmet ..?.. oğlu Hacı Mehmed guruĢ 18 

Der-zimmet Hacı Efendi guruĢ 4,5 

Der-zimmet Cebeci kal„alı Mehmed guruĢ 14 

Der-zimmet Oruc Beğzade guruĢ 5,5 

Der-zimmet Hafaf  Hanefi guruĢ 6, minh 10 

Der-zimmet Abdüsselam guruĢ 1 

Der-zimmet Kürkcüzade guruĢ 7, rub„ 3 

Der-zimmet Ġsbatlızade guruĢ 1, rub„ 1 
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Der-zimmet KöĢker Hamza guruĢ 0,5 

Der-zimmet Attar es-Seyid Ali guruĢ 1 

Der-zimmet Basmacızade Seyyid Mehmed guruĢ 1 

Der-zimmet Debbağ Molla Ali guruĢ 1, para 5 

Der-zimmet Gül Ali guruĢ 3, para 5 

Der-zimmet KöĢker guruĢ 0,5 

Dükkȃnda nakid ve münkırr guruĢ  22, rub„ 3 

Dükkȃnda halı ve ..?.. guruĢ 45,5 

Muassare kazganı 2, guruĢ 40 rub„ 1 

Cer kolu guruĢ 1, sülüsȃn 2 

Fıstık içi guruĢ 6 

Fındık ..?.. 40, guruĢ 11, sülüsȃn 1 

Kaplı fıstık ..?.. 14, guruĢ 6 

Kahve ..?.. 7, guruĢ 23 

..zenbil tahtalar guruĢ 4, rub„ 1 

Fülfül guruĢ 2, sülüsȃn 1 

Zenbil 8, guruĢ 1, rub„ 3 

Pirinç unu guruĢ 10 

…?..  4, guruĢ 2 

Abiye 7, guruĢ 1,5 

Kemer, guruĢ 5 

Sahan tas rub„ 3 

Katremez 24, guruĢ 28 

ġırlagon çıra 6, guruĢ 16 

Altın terazisi 1, guruĢ 0,5 

PiĢtehane akçe tahtası guruĢ 2 

Mum ve sete 3, guruĢ 8 
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Cer„adan ve tahta kasa guruĢ 1, rub„ 3 

Batman terazi guruĢ 7 

Bȃdiye 7, sini 5, guruĢ 37,5 

Yağ ..?.. 10, guruĢ 10 

Bekmez guruĢ 1 

Bal ..?.. 65,5 guruĢ 35 

Pirinç ..?..157, guruĢ 35 

Kına ..?.. 114, guruĢ 54,5 

Anbar guruĢ 6 

Minkete 1, guruĢ 5 

Tulum guruĢ 1 

Elbise kazganı guruĢ 15 

Dükkȃnda kilid 3, guruĢ 1,5 

Abiye zenbil guruĢ 1, sülüsȃn 1. 

Ce„a-i yekûn guruĢ 523 

Cem„a-i yekûn guruĢ 1128 

Minhahȗ‟l-ihracȃt guruĢ 

Techiz-i tekfin kabr guruĢ 5. 

Ġskat-ı salat kefȃret-i yemin guruĢ 15. 

Resm-i kıymet guruĢ 28 

Tahrir günü kȃtibe guruĢ 3 

Çukadariye guruĢ 4 

Muhzırana guruĢ 1 

Füruhat günü yövmiye guruĢ 5,5 

Kȃtibe guruĢ 4 

Çukadara guruĢ 5 

Velayete guruĢ 3 
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Menzil-i füruhat olundukda velȃyete azimet guruĢ 4. 

Kahveci Hacı Osmanoğlu Hacı Mehmed Ağa‟nın mȃl-i hazȃriyesi ba„de‟l-sübȗt ber-

muceb-i hüccet-i Ģer„iye guruĢ 600. 

Cem„a-i yekûn guruĢ 678 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-gurema guruĢ 450 

Din-i müsbet Hacı Efendizade Ahmed Ağa guruĢ 400, „ani‟l-guremȃ‟i guruĢ 290, 

yalnız iki yüz doksan guruĢdur. 

Zevç-i mezbureden mihr-i mü‟eccel müsbet ve din-i müĢteber guruĢ 220, „ani‟l-

guremȃ‟i guruĢ 159,5. Yalnız yüz elli dokuz buçuk guruĢdur. 

Hüküm no 137 

Hüküm no: 137 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢ mahallesinde sȃkin Bakkal el-Hac Ġsmail ibni Musa‟nın 

mal varlığının eĢi Hatice binti Ali‟ye intikal etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntab‟da Seng-i NakkaĢ mahallesinde sȃkin iken bundan akdem düyun 

terekesinden ezid olduğı halde fevt olan Bakkal el-Hac Ġsmail ibni Musa‟nın verȃseti 

zevce-i menkȗha-i metrukesi Hatice binti Ali ile cihet-i zevi‟l-irhȃmȗ‟l-ȃmm 

kızkarındaĢı oğlu Hüseyine münhasıra olduğu Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan 

sonra mezbur Hüseyin asȃleten ve mezbure Hatice‟nin babası ve tarafından zikr-i ȃti 

bey„i  

Sayfa 85 

Hüküm no 137’nin devamı 

Ġkrȃra vekil müseccil-i Ģer„isi merkum Ali vekȃleten meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟t-

tevkȋrde rȃfi„-i haze‟l-kitȃb PazarbaĢı Monla Hüseyin bin Hasan nam kimesne 

mahzarında her biri asȃleten ve vekȃleten ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb 

mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan müderris Mehmed Efendi menzili ve bir 

tarafdan ba„zen Kara Ömer oğlu el-Hac Ömeer mülki ve ba„zen Kubaroğlu veresesi 

ve ba„zen Bakkal Halil mülkü ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir fevkani ve 

tahtani beyt ve bir eyvan ve bir hazine ve bir matbah ve bir ahur ve bir havuz ve 

havluyu mu„ayyine-i müĢtemil menzil-i mevrusemiz müteveffȃ-yı mezburun il‟el-

vefȃt mülkü olub ba„de vefat düyun kesiresi zȃhir ve her biri Ģühȗd-ı udȗl ile meclis-i 

Ģer„ide sabit ve edȃya tenbih olundukda ifȃya menkulȃtı vefa itmeyüb akȃrının bey„i 

lȃzım-gelmekle bi‟l-izn-i Ģer„i menzil-i mahdud-ı mezkûr bey„e arz ve beyne‟n-nas 

müzȃyede ve rağbatı‟n-nas inkıta„ından sonra iĢbu mezbur Monla Hüseyin üzerine 

üç yüz guruĢda kararzade olub ziyȃde ile taleb ahiri olub ve el-eyvm menzil-i 

mahdud-ı mezkûrun semeni misli meblȃğ-ı mezkûr olduğunu dahi zeyl-i rakimde 
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muharrerȗ‟l-isȃmı müslimin ihbarlarıyle lede‟l-Ģer„ȗ‟l-enver zȃhir ve nümȃyȃn 

olmağla hȃlȃ tarafeynden ..?..  ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsededen „ȃri ve gayri 

tağrir da„vȃsından zimmetini ba„de‟l-ibrȃ bi-cümleȗ‟l-tevȃbi„ ve‟l-vahık ve kȃffetȗ‟l-

hukuk ve‟l-mürȃhide bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile menzil-i mahdudumuz mezkûrumuz 

iĢbu mezbur Monla Hüseyine zaruret-i din içün üç yüz guruĢa asȃleten ve vekȃleten 

her birimiz bey„ ve teslim ve temellik eyledik ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve 

temellük eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr üç yüz guruĢu 

mevrusumuzun düyȗn-ı müsbetesine ifȃ içün mezbur Monla Hüseyin yedinden 

tamamen ahz ve kabz eyledik ba„de‟l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûr mezbur 

Monla Hüseyin‟in mülk-i müĢterȃsıdır bizim asla ve kat„a alaka ve müdȃhalemiz 

kalmadı hasbe mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-

Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı. Fi‟l-yevmü‟l-sȃni ve‟l-iĢrin min Ģehr-i Rebi„ȗ‟l-

ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

 

 

ġühȗdü’l-Hȃl  

Es-Seyid Ali Efendi Behisnizade, es-Seyid Mustafa Çelebi biraderi, Hamamcıoğlu 

es-Seyid Ali Bakkal, Araboğlu Osman Bakkal, Bakkal Ahmed bin Osman, Sirac 

Seyid Hüseyin bin Mehmed, Helvacı Seydi Hacı Ahmed, Gözüküçük oğlu Abdullah 

ammisi oğlu Hacı Ahmed. 

Hüküm no 138 

Hüküm no: 138 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Ayntab‟da Karasakallı mahallesi ahȃlisinden Hacı Yunuszade‟nin 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocuklarına intikal etmesi hususunda. 

 

 Husus-ı ȃti„ȗ‟l-beyȃnın mahallesine kesb ve tahriri iltimas olunmak savb-ı 

Ģer„i Ģerifden Mevlana Hacı Efendi ta„yin olunub ol-dahi yedine Ayntab‟da 

Karasakallı mahallesi ahȃlisinden Hacı Yunuszade dinmekle ma„ruf bundan akdem 

fevt olan Molla Ebubekir ibni Cafer‟in Mehmed merkumede vȃkȋ„ menzile varub 

zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-esȃmileri mahzarlarında akd-ı meclis-i Ģer„-i ȃli 

olundukda müteveffȃ-yı mezburun vȃrisi zevcesi Hatice binti Mehmed Efendi ile 

sulbb-i kebir oğlu Seyyid Mehmed‟e ba„de‟l-inhisȃrȗ‟Ģ-Ģer„i mezburan es-Seyid 

Mehmed ve Hatice meclis-i ma„kud-ı mezkûrda müteveffȃ-yı mezburun karındaĢı 

bȃ‟is-i haze‟l-kitab Ahmed Çelebi ibnü‟l-mezbur Cafer mahzarında her biri tav„ȃn 

ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb iĢbu bir tarafdan mezbur Ahmed Çelebi menzili 

ve bir tarafdan mezbur es-Seyid Mehmed Çelebi ve bir tarafdan bedel-i zimmetleri 

ve bir tarafdan çarĢı ile mahdud iki tahtani beyt ve bir fevkani beyt ve iki cebe-ma ve 

bir matbah ve bir ..?.. havluyı mu„ayyenesi müĢtemildir bundan akdem mevrusumuz 



219 
 

 
 

müteveffȃ-yı mezbur Molla Ebubekirin mülk-i mevrusu olub tarih-i kitabdan üç sene 

mukaddem menzil-i mezkȗrı karındaĢı iĢbu mezbur Ahmed Çelebinin mülk-i 

müĢterȃsı olub bizim kat„a alaka ve müdahalemiz yokdur didiklerinde husus-ı 

mezburı mevlanȃ-yı mezbur mahallinde ketb ve tahrir ba„de ma„ȃn bais olunan 

Abdullah bin Mehmed ve Ali ibni ..?.. ile meclis-i Ģer„a gelüb her biri alȃ vuku„ihi 

inhȃ ve takrir itmeleriyle mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı. Fi 20 cemaziye‟l-ahir sene 

1167. 

 

ġühȗdü‟l-Hȃl 

Ġsmail Efendi Orucbeğzade, es-Seyid Hüseyin Çelebi Nasbzade, Mehmed Ağa 

Fazılzade, Musazade Ağa, ..?.. Ebubekir Ağa. Mevlanazade Kasım Efendi. 

 

 

 

 

 

POZ 109 

Sayfa 186 

Hüküm no 139 

Hüküm no: 139 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Ali Ağa ibni Yusuf‟un 

katledilmesi. 

Belge özeti: Ali Ağa ibni Yusuf‟un Nizip mültezimi iken Ayntaba gelirken 

katlolunduğu ve kardeĢinin olayı dava etmesi hususunda. 

 

Hȃlȃ MaraĢ beğlerbeği sa„ȃdetlü Mehmed PaĢa hazretleri taraf-ı ȃlilerinden 

husus-ı cȃ‟ȗ‟z-zikr ba-buyuruldu-ı Ģerif ta„yin olunan Arab el-Hac Süleyman Ağa 

mübȃĢeretiyle fi‟l-asl mezid-i Aksak ahȃlisinden olub bundan akdem kasaba-i Zeyn 

mültezimi iken gaib olan Ali Ağa ibni Yusuf‟un li-ebeveyn karındaĢı Medine-i 

Ayntabda misȃfiren sȃkin Ceybe Ağa nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-

tevkȋrde Medine-i mezbura tȃbi„ Köylü nam karye ahȃlisinden ashȃb-ı hȃze‟l-kitab 

Ali bin Yakub vesȃ‟irleri ve Rumevlek karyesi ahȃlisinden Hacı Ahmed ibni Hüseyin 

ve Ebubekir bin Mehmed ve Hacı Mehmed ibni diğer Mehmed ve Ali bin Hacı 

Mehmed ve Aril karyesi ahȃlisinden Hamza bin Ali Mehmed ve Akbıyık Mehmed 

vesȃ‟irleri mahzarlarında üzerlerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb bin yüz altmıĢ bir 

senesinde karındaĢım mezbur Ali zikr olunan Nizib mültezimi iken kasaba-i 
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mezbureden Ayntaba gelmek kasdıyle rȃ‟is oldukda kurra-i mezkȗre beynlerinde 

Derebağ nam mahalde katlolundı deyü meĢyu„ buldukda olunmayub hükm-i bilȃd-ı 

ma„rifetiyle teftiĢ ve tefahhus olunub mahall-i mezkȗrede karındaĢım mezburun ..?.. 

ve bir kılıç bulundu deyü mesmu„um olub ol-vechle karındaĢım mezbur zikr olunan 

Derebağ nam mahalde katlolunduğı zannolunmağla hȃlȃ sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi 

icrȃ olunmak matlubumdur didikde müdde‟i mezburun takriir-i meĢruhına göre ahali 

kurrȃ-yı mezkȗreye yalnız zannile kazȃda sȗ‟ȃl ve cevab Ģifȃhen iktizȃ itmekle 

mucebince müdde‟i mezbur Ceybe Ağa büyüce ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ mȃ-vaka„ 

bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-sȃlis fi Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Mehmed Efendi el-müftü hȃlȃ, Abdurrahman Efendi müfti-i sabık, es-Seyid 

Mustafa Efendi müfti-i sabık, …zade Mehmed Efendi, Bilenzade Seyyid Ali Çelebi, 

Müdür Seyyid Ali Efendi, Nalçacızade Mustafa Efendi, Divanda Hacı Mehmed Ağa, 

Seyyid Ali Ağa divanda, ve Zevar Seyyid Mehmed Emin Ağa, Serdar Kasım Ağa, 

Kanberci Seyyid Hacı Mehmed Ağa. 

 

Hüküm no 140 

Hüküm no: 140 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Zincirli nam mahallede sȃkin Hatice binti Hamal Ahmed‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve kardeĢleri arasında paylaĢılması hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda kurb-ı Zincirli nam mahallede sȃkin iken bundan akdem 

vefat iden Hatice binti Hamal Ahmedin verȃseti zevci Hamza bin Ahmed ile ..?.. 

Elife binti Hüseyine ve li-ebeveyn karındaĢları Mehmed ve Hüseyine müstehak 

olduğı Ģer„an zȃhir ve müstehak olduktan sonraa müteveffȃn-ı mezburenin terekesi 

ma„rifet-i Ģer„le ve verese mezburdan küllileriyle tahrir ve takdim-i defteridir ki ber-

vech-i ȃti zikr olunur. Fi 25 Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

Menzil-i der-i mahalle-i mezbur guruĢ 30 

….mezbur guruĢ 10. 

Toka 1,, guruĢ 10 

Burun küpesi ve bilezik guruĢ 7. 

KuĢak 1, guruĢ 3 

Rahn kuĢak guruĢ 2. 

Al cebe 1, guruĢ 2 
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ÇarĢab 1, guruĢ 0,5 

Mezr guruĢ 1. 

Gömlek 2, guruĢ 1 

Kalpak 1, guruĢ 1. 

Peçe 1, guruĢ 0,5 

Yemeni 4, guruĢ 2 

Kapama 2, guruĢ 2 

Hamam leğeni 1, guruĢ 4 

Leğen 1, guruĢ 1,5 

Kȃse 1, guruĢ 1. 

Sahan 1, guruĢ 1, rub„ 1. 

Yorgan 1, döĢek 2, yasdık 5, guruĢ 7. 

Kilim 1, guruĢ 1 

Makrame 2, guruĢ 0,5 

Sanduk 1, guruĢ 0,5 

Kürsü rub„ 1 

Çıkrık rub„ 1 

Cem„ȃn-ı yekûn guruĢ 88 

Minhȃhȗ‟l-ihracȃt  

Techiz-i tekfin ve kabr bȃ-vasiyet guruĢ 5,5 

Ġskat-ı salat guruĢ 10. 

Resm-i kıymet guruĢ 2, rub„ 1. 

Kȃtibe rub„ 3 

Çukadara guruĢ 1. 

Muhzırana guruĢ 0,5 

Cem„ȃ-i yekûn guruĢ 24. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 64. 
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Hisse-i zevç-i mezbur Hamza guruĢ 32. 

Hisse-i ümmü‟l-mezbure Elife guruĢ 10, ..?.. 80 

Hisse-i ahi‟l-mezbur Mehmed guruĢ 10 ..?.. 80 

Hisse-i ahi‟l-mezbur Hüseyin guruĢ 10. 

Sayfa 87 

Hüküm no 141 

Hüküm no: 141 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢ mahallesinden olan Bakkal el-Hac Ġsmail ibni Musa‟nın 

vefatından sonra mal varlığının eĢine intikal etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ġbn-i Ģeker mahallesi ahȃlisinden olub hȃlȃ Mısır Kahirede sȃkin 

es-Seyid el-Hac Mehmed Ağa ibni es-Seyid el-Hac Osman nam kimesne tarafından 

vekil-i müseccil-i Ģer„isi bȃ‟is-i hȃze‟l-kitȃb Ahmed Ağa ibni Ömer Ağa nam 

kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i mezburede Seng-i NakkaĢ 

mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan Bakkal el-Hac Ġsmail ibni Musanın 

verȃseti zevce-i menkuha-i metrukesi Hatice binti Ali ile min cihet-i zevi‟l-irhamȗ‟l-

em karındaĢı oğlu Hüseyine muhazıra olduğı Ģer„ȃn zȃhir ve müstehak olduktan 

sonra tereke müteveffȃ-yı mezbure ve vaz„iyyed olan mezbure Hatice tarafından 

vekil olduğı Monla Mustafa ibni el-Hac Abdullah ve tevhiren oğlu es-Seyid el-Hac 

Mehmed nam kimesneler Ģehȃdetleriyle sabit Karpuzoğlu Ahmed ile mezbur 

Hüseyin mahzarlarında bi‟l-vekȃle üzerlerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb 

müvekkilem mezbur es-Seyid el-Hac Mehmed Ağanın müteveffȃ-yı mezbur el-Hac 

Ġsmail zimmetinde tealluk ...?.. itmek üzre altı yüz guruĢ mazȃriyete sermayesi olub 

tarih-i kitabdan yirmi beĢ gün mukaddem müteveffȃ-yı mezbur hayatda ve kemȃl-i 

akl ve sıhhatinde müvekkilem merkum el-Hac Mehmed Ağanın kendi yedinde 

mazȃriyete altı yüz guruĢ malı olduğun ikrȃr ve i„tiraf eyledikden sonra yirmi iki gün 

mürurunda muhaccilen fevt olub hȃlȃ bi‟l-cümle tezkiresine müvekkile-i mezbure 

Hatice ile mezbur Hüseyin vaz„iyyed olmalarıyle sȗ‟ȃl olunub yedimde olan fetevȃ-

yı Ģerife mucebince tamamen tesviye tenbih olunmak matlubumdur deyü bir kıt„a 

fetevȃ-yı Ģerife ibrȃz ve bi‟l-müvȃcehe feth ve kırȃ‟et olundukda mazmun-ı 

münifinde zeyl-i mazȃriyete yedinde olan mȃl-i mazȃriyeyi bilȃ-beyȃn …?.. rebtȗ‟l-

mȃl içün hane olursa cevab bȃ-cevabında Allah sübhanehu ve Te„ȃli i„lȃm olur deyü 

bildirüb fahȃmat mücehhilen li-hasar ..?.. deyü Tatarhaniyeden nakli ibraz  ve edȃ 

olunmakla gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburan cevablarında fi‟l-hakika tereke-i müteveffȃ-yı 

mezbure vaz„iyyed olduklarını ikrȃr ma„dȃsı inkȃr eylediklerinde vekil-i mezbur 

Ahmed Ağa‟dan müdde„ȃsına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i 

müsliminden es-Seyid Monla Ömer ibn-i el-Hac Ahmed ve es-Seyid el-Hac Mehmed 

ibn-i Abdülaziz nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-
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istiĢhȃ ve fi‟l-hakika müteveffȃ-yı mezbur Bakkal el-Hac Ġsmail ibn-i Musa tarih-i 

kitȃbdan yirmi beĢ gün mukadddem hayatında ve kemȃl-i akl ve sıhhatinde 

müvekkilem mezbur es-Seyid el-Hac Mehmed Ağa ibni el-Hac Osman mȃl-i 

mazȃriyece cihetinden altı yüz guruĢ deyni olduğın bizim huzurumuzda ikrȃr ve 

i„tirȃf eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her 

biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟t-tezkiyye Ģehȃdetleri makbul 

olmağın ber-muceb-i fetevȃ-yı Ģerife meblağ-ı mezbur altı yüz guruĢ tereke 

müteveffȃ-yı mezburdan mezbur Ahmed Ağaya tamamen edȃ ve teslime verese 

mevkufane ba„de‟t-tenbih ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-yevmi‟l-hams 

iĢrun min Rebi„ȗ‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Senizade es-Seyid Ali Efendi, es-Seyid Mustafa Çelebi biraderi, Sufizade Molla 

Mehmed, Tahirzade es-Seyid Ömer Efendi, Molla Mustafa bin el-Hac Cabbar, es-

Seyid Ali, ..?.. Hacı Ahmed, Basmacızade Monla Osman, es-Seyid el-Hac Ahmed 

Efendi Attar, Mehmed Ağa Hacı Efendizade, Osman Efendi Buharizade, Ġbrahim 

Çelebi Hısn-ı Mansur-zade, ..Süleyman bin Ġmdad, es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa. 

Hüküm no 142 

Hüküm no: 142 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesi sükkȃnından olan Hüseyin ibni Veli‟nin vefatından 

sonra mal varlığının eĢi kardeĢleri arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt olan 

salibi ..?.. Hüseyin ibni Velinin verȃseti zevce-i menkuha-i metrȗkesi Meryem binti 

Hüseyin ve Fatma binti Ġbrahim ile ammileri Sıddıkoğlu el-Hac Ömer ibni Mehmed 

Ali ve KöĢker Hasan ibni Velide Hüseyin BeĢe ibni Ġsmail münhasıra oldukda Ģer„ȃn 

zȃhir ve nümȃyan olduktan sonra mezburdan el-Hac Ömer ve Hasan ve Hüseyin 

BeĢe nam kimesneler meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟t-tevkȋrde rafi„a haze‟l-kitȃb hȃlȃ 

Serdar Kasım Ağa ibni Mehmed mahzarında her biri ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm 

idüb mevrusumuz müteveffȃ-yı mezbur Sapıkısa Hüseyin fevt oldukda tezkeresi 

ma„rifet-i Ģer„le tahrir olundukda ..?.. zevciyetine mezburan vekȃleten ve bizim dahi 

zabtımız olmak hasebiyle beyz-i mevrusumuzda bulunmuĢdu lȃkin ..?.. bir akçe ve 

bir habbemizi almayub mevrusumuz müteveffȃ-yı mezbur Hasanın mirasına 

müte„allik kat„a müdȃhale eylemedi ol-vechle husus-ı mezbure müte„allik mezbur 

Kasım Ağada kat„a daȃvȃ ve nizȃ„ımız yokdur didiklerinde hıfzȗ‟l-müte„ȃl ketb 

olundı. Fi‟l-yevmi‟l-iĢrin Rebi„ȗ‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 
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Anber Ali esSeyid el-Hac Ahmed Ağa, MuhzırbaĢı Ġbrahim Beğ, OdabaĢı Alemdar 

el-Hac Ömer BeĢe, Boyacılar ..?.. Hacı Ömer, ÇavuĢ el-Hac Ömer, Haleblioğlu 

Mustafa BeĢe, es-Seyid ġeyh Ebubekir Efendi, Hamamcı Mehmed Ağa. 

POZ 108 

Sayfa 88 

Hüküm no 143 

Hüküm no: 143 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Çukur mahallesi ahalisinden Ömer ibni Mehmedin vefatından sonra mal 

varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Çukur mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

Gözücek oğlu dimekle ma„ruf Ömer ibni Mehmedin verȃseti zevce-i menkuha-i 

metrȗkesi Hatice binti Monla Alihan ile sulbi sağir oğlu Mehmede ve kızı Esmaya 

münhasıra ba„de mezbure Esma fevt olub verȃseti validesi mezbure Haticeye ve li-

ebeveyn karındaĢı mezbur Mehmede münhasıra ba„de mezbure Hatice dahi fevt olub 

verȃseti zevç-i sȃnisi Molla Mehmed ibni el-Hac Aliye ve sadri-sağir oğlu merkum 

Mehmede münhasıra olduğu Ģer„ȃn zȃhir ve nümayȃn olduktan sonra müteveffȃ-yı 

mezbur evvel mezbur Ömerin mukaddema terekesi tahrir ve defter olundukda bir 

mikdar eĢya ve zimem ve hububat hariç-i zimmete kalub ve mezbur Esma ve 

merkume Hatice fevt olduktan sonra bi‟l-münȃsebetü‟Ģ-Ģer„i tahrir ve taksim 

olunmamağla hȃlȃ müceddedȃn cümlesi tahrir ve takdim ve bi‟l-münasebet taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmi‟l-hams ve‟l-iĢrin min Rebi„ȗ‟l-ahir 

sene 1167. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 60 

Küçük Kızılhisarda bağ tiğek 400, guruĢ 40 

Der-zimmet-i Abdullah guruĢ 40 

Der-zimmet-i Solak Halil guruĢ 30 

Der-zimmet-i BölükbaĢıoğlu Ahmed kısrak bahȃsı guruĢ 25 

Mezburda nısf kısrak guruĢ 25 

Der-zimmet-i Ġbrahim guruĢ 30 

Mezburda nısf kısrak guruĢ 30 

Merkeb guruĢ 8 

Solakoğlanda merkeb bahȃsı guruĢ 12 
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Der-zimmet-i BektaĢ guruĢ 40 

Der-zimmet-i mezbur türkman Monla Mehmed guruĢ 200 

Cenah-ı ȃlide mezru„ buğday keyl 5 guruĢ 20 

Sargılı Hüseyinde mezru„ buğday keyl 4, guruĢ 13 

Mezburda Ģa„ir keyl 2, guruĢ 3 

Ġbrahimde buğday keyl 5, guruĢ 20 

Mevcud buğday keyl 12, guruĢ 24 

Mevcud Ģa„ir keyl 18, guruĢ 20 

Sahan 54, guruĢ 25 

Leğence guruĢ 2 

Hamam leğeni 2, guruĢ 5 

Lengeri 4, guruĢ 3 

Don tası guruĢ 1 

Saplı tas guruĢ 1 

Sini guruĢ 3 

TeĢt guruĢ 3 

Def„a teĢt guruĢ 3 

Sağir ve kebir satıl 2, guruĢ 4. 

Don kazganı 3, guruĢ 13 

Tencere guruĢ 2 

Köylü ibriği guruĢ 1 

Kahve ibriği rub„ 1 

Tencere guruĢ 0,5 

Katremez 2, guruĢ 1,5 

Yorgan 4, guruĢ 8 

DöĢek 2, guruĢ 6 

Müsta„mel kapama guruĢ 4 
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Cecim 2, guruĢ 3 

Def„a teĢt guruĢ 4 

El leğeni guruĢ 4 

Süzek 1, guruĢ 1 

Kil leğeni guruĢ 0,5 

Kilim 2, guruĢ 8 

Mor kilim 1, guruĢ 1,5 

Köhne kilim guruĢ 1,5 

Mürteb guruĢ 5 

Minder 4, guruĢ 1 

Simli hançer guruĢ 7. 

Halı guruĢ 2 

ġamdan rub„ 1 

Sandık 4, guruĢ 2 

Tencere guruĢ 3 

Def„a kilim guruĢ 7 

Kapaklı tas guruĢ 3 

Def„a tas guruĢ 3 

Çomça rub„ 1 

Kılıç guruĢ 1 

Anbar ve kürsü guruĢ 4 

Mitil yorgan guruĢ 1 

Hazrevat guruĢ 3 

Cem„a-i yekûn guruĢ 1150 

Minhahȗ‟l-ihracat  

Mukaddema olan defter-i kasabda techiz tekvin vesȃ‟ir masraf guruĢ 24 

Resm-i kıymet guruĢ 25 
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Katibe guruĢ 2, çukadariye guruĢ 2, muhzırana guruĢ 0,5, muhzırbaĢı ve hidȃmiye 

guruĢ 4,  

Cem„a yekûn guruĢ 60. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese bi‟l-mesasihayü‟Ģ-Ģer„a guruĢ 1090 

Cuma ibnü‟l-mezbur Mehmed  

…?... 

Hisse-i zevc-i Sami Mela Mehmed guruĢ 60, ..66 

Müteveffȃ-yı evvel mezbur Ömerin zimem baĢda metnu„ el-husul bir mikdar meblağı 

olub hasıl oldukda …beyne‟l-verese taksim olmak içün iĢbu mahȃle kayd olundı. 

BeĢoğlanda guruĢ 70 

KarındaĢı Alide guruĢ 50 

Deveoğlunda guruĢ 90 

Cela-i alide guruĢ 20 

DerviĢde guruĢ 120 

Sargınlı Hasanda guruĢ 30. Cem„a guruĢ 400. 

Sayfa 89 

Hüküm no 144 

Hüküm no: 144 Tarihi: t.y  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: mal varlığı kaydı  

Belge özeti: Adı geçen Hatice‟nin kendisine ait eĢyaları kaydettirmesi hususunda. 

 

 Zevce-i mezbure Haticenin kendüye müte„allik eĢbahı dahi tahrir ve takdim 

ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ruhȃ-ȃti zikr olunur. 

Altın burun küpesi guruĢ 22, toka ve hatem guruĢ 22, kuĢak ma„sece guruĢ 5, saç 

bağı guruĢ 4, peçe ma„-bağı guruĢ 5, Kürk guruĢ 13, entari guruĢ 5, kapama guruĢ 5, 

alaca entari guruĢ 2, alaca don guruĢ 1.5, münakkaĢ don guruĢ 2, bez tarab 2 guruĢ 6, 

çarĢab guruĢ 1,5, gömlek guruĢ 4,5, tutluk bez guruĢ 3, eski kaftan guruĢ 2,  

münakkaĢ beyaz ..?.. guruĢ 5, köhne boğça 3 guruĢ 1,5, minĢefe guruĢ 1,5, yasdık 

guruĢ 0,5 mısır makramesi guruĢ 0,5, çereĢkȃri guruĢ 0,5, köhne boğça guruĢ 15, 

zeytuni kaftan guruĢ 2, def„a don guruĢ 2, yeĢil kapama guruĢ 1,5, entari guruĢ 1,5, 

kumaĢ guruĢ 3, yana kapama guruĢ 1, hurda bez guruĢ 1, def„a minĢefe guruĢ 1, 

binek örtüsü guruĢ 0,5, yemeni 16 guruĢ 7, çarĢab ve makrame guruĢ 1,5, iplik guruĢ 

7, kalpak ve pike guruĢ 4, def„a yemeni guruĢ 1, merteb guruĢ 1, alaca guruĢ 1, kavuk 
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örtü guruĢ 0,5,  yaĢmak ve kalpak guruĢ 2, yemeni bohçası guruĢ 0,5, sahan 11 guruĢ 

5, leğence guruĢ 2, satıl guruĢ 1, çomça guruĢ 0,5, kebir satıl guruĢ 2,5, yük yasdığı 

guruĢ 5, yorgan 2 guruĢ 4, kilim ve cecim guruĢ 8, döĢek 2 guruĢ 6, ..?.. guruĢ 3, 

çarĢab ve minĢefe guruĢ 2,5, iplik guruĢ 3, yüz yasdığı ve minderi guruĢ 3 rub„ 2. 

Minhahu‟l-ihracat 

Techiz tekfin bȃ-vasiyet guruĢ 10. 

Ġskat ve kefaret guruĢ 10 

..?.. guruĢ 5 

Sȃ‟ir masraf ve resm-i kıymet guruĢ 15. Yekûn 40. 

Sahihu‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese cem„a 170. 

Hisse-i zevce-i mezbur Mela Mehmed guruĢ 22,5 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Mehmed guruĢ 127,5 

Hüküm no 145 

Hüküm no: 145 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu:  Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Zincirli mahallesinde sȃkin Zemru binti Sarkisin vefatından sonra mal 

varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı Zincirli mahallesinde sȃkin iken bundan akdem helȃk olan 

Zemru binti Sarkisin verȃseti zevci gaib ani‟l-bilȃd Ġbrahim veledi Feregöz ile li-

ebeveyn er karındaĢı oğlu Keyverik münhasıra olduğı Ģer„ȃn zȃhir ve müstehak 

olduktan sonra bȃlik mesfurunun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve beyne‟l-verese 

taksim-i defterdir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmi‟l-hadi ve‟l-iĢrin min 

Rebi„ȗ‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 35, Hallac avretinde guruĢ 3, teĢt 1 guruĢ 5, 

hamam leğeni guruĢ 2, leğence guruĢ 2,5, satıl guruĢ 0,5, kil leğeni 0,5, sahan 1 

lengeri 1 guruĢ 1, tencere guruĢ 2, don kazganı guruĢ 3, süzek guruĢ 0,5, sini guruĢ 

2,5, kahve ibriği pare 5, kulak küpesi guruĢ 2,5, yorgan 2 guruĢ 4, döĢek 2 guruĢ 3, 

yasdık 2, guruĢ 2, Kilim 1 guruĢ 1,5, haĢye guruĢ 0,5, donluk bez guruĢ 1,5, sim 

dökme guruĢ 1, yaĢmak 3 yemeni 1 guruĢ 2, sac guruĢ 1,5, gömlek 1 don 1 guruĢ 2, 

alaca zıbın guruĢ 1, peçe izar minĢefe guruĢ 2, kaftan 1 zıbın 1 gömlek 1 guruĢ 2, sim 

kuĢak guruĢ 20. Cem„an guurĢ 97. 

 

Minhahu‟l-ihracȃt  
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LȃĢesini tevabü‟l-kaba masraf pare 13 guruĢ 10. 

Gımamiye vasiyet guruĢ 10,  

KeĢiĢlere vasiyet guruĢ 20, 

Resm-i kıymet pare 27, guruĢ 1. 

Kȃtibe guruĢ 1, rub„ 1. 

Çukadȃriye guruĢ 1, rub„ 1. 

Muhzırȃna guruĢ 0,5 

Cem„ȃn guruĢ 45. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 52. 

Hisse-i zevci‟l-mezbur Ġbrahim guruĢ 26. 

Hisse-i ibni zevci‟l-mezbur guruĢ 26. 

POZ 107-POZ 108 birbirinin aynıdır. 

Poz 106 

Sayfa 90 

Hüküm no 146 

Hüküm no: 146 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kızılcamescid mahallesi sükkȃnından olan Sırac Ali bin Abdullah‟ın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocuklarına intikal etmesi hususunda. 

 

 Medine-i Ayntabda Kızılcamescid mahallesi sükkȃnından iken  bundan 

akdem fevt olan Sırac Ali bin Abdullahın verȃseti zevce-i menkuhȃ-i metrukesi 

Hatice binti Ali ile gaib ..?.. sulbi-kebir oğlu Ebubekire ve sağire kızları AiĢe ve 

Meryeme münhasıra olduğı Ģer„ȃn zȃhir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı 

mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi gurre-i Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 45, tencere 1 guruĢ 1, sağir tas 2 rub„ 1, yorgan 

Ģiltesi 2 guruĢ 1,5, döĢek 1 guruĢ 1, yasdık 3 guruĢ 1,5, köhne kilim guruĢ 0,5, sandık 

1 guruĢ 0,5, kayıĢ kuĢak 18 guruĢ 1, zahire-i beyt guruĢ 1,5, arka esvabı guruĢ 2, 

serrac dükkȃnında dezgȃh ve eĢya guruĢ 1,5, hırdavat menzili guruĢ 0,5, cem„ȃn 

guruĢ 58. 
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Minhahȗ‟l-ihracȃt  

Techiz tekfin-i kabr guruĢ 4, resm-i kıymet-i „ȃri pare 58, kȃtibe guruĢ 0,5 pare 5, 

çukadȃriye guruĢ 0,5 pare 5, muhzırȃna pare 10, cem„ȃn guruĢ 7 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-aksim beyne‟l-verese guruĢ 51. 

Hisse-i zevci‟l-mezbure guruĢ 6 muhassa 45, 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Halil guruĢ 14 muhassa 105, 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Ebubekir guruĢ 14 muhassa 105, 

Hisse-i bintü‟l-mezbure AiĢe guruĢ 7 muhassa 52,5 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Meryem guruĢ 7 muhassa 52,5. 

 

Hüküm no 147 

Hüküm no: 147 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: BoĢanma 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesi ahȃlisinden Mehmed Ali ibni Ebubekir‟in eĢi AiĢe 

binti Mehmed nam Hatun ile boĢanması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi ahȃlisinden Mehmed Ali ibni Ebubekir 

nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde zevcesi rafi„tül hȃze‟l-kitȃb AiĢe 

binti Mehmed nam Hatun mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm 

idüb iĢbu mezbure AiĢe benim zevcem olub lȃkin beynimizde hüsn-i zindegȃnımız 

olmayub Ģikak vakȋ„ olmağla zimmetinde mütekarrer ve ma„kud-ı aleyh on guruĢ 

mihr-i mü‟ehhirinde fariga olub nafaka-i iddet ve mü‟ennes sekenȃsı kendi üzerine 

almak üzre hȃlȃ ben mezbure AiĢeyi muhalȃ„a-i sahiha-yı Ģer„iyye ile hal„ eyledim 

ol-dahi hal„-i mezkȗrı kabul eyledikden sonra ba„de‟l-yevm zevciyetimiz müte„allika 

amme-i da„ȃviden ve husumȃt ve imȃna mutȃlebȃtdan ben mezbure AiĢenin 

zimmetini ibrȃ-i „ȃmm ve kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledim ol-dahi kezȃlik 

zevciyete vesȃ‟ire müte„allika amme-i da„ȃvi ve imȃna mutalebatdan benim 

zimmetimi ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledi didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-

Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-havi min Cemaziye‟l-evvel sene 

seb„ ve sittin ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Muhzır Hacı Ali, Bağdadlı Hacı Mehmed, Değirmencioğlu Mehmed, Sarıoğlu Mela 

Ġbrahim, Giritlioğlu Mehmed, es-Seyid Hacı Ahmed Ağa menzilci. 
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Sayfa 91 

Hüküm no 148 

Hüküm no: 148 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Tevbe mahallesinde sȃkin olan Kasabcı es-Seyid Mehmed ibni el-Hac 

Mustafan‟ın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocuklarına intikal etmesi 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tevbe mahallesinde sȃkin iken bundan akdem düyȗn 

terekesinden ezid olduğu halde fevt olan Kasabcısı es-Seyid Mehmed ibni el-Hac 

Mustafanın verȃseti zevcesi Münteha binti el-Hac Ali ile sulbi-kebir oğlu es-Seyid 

Mustafaye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zȃhir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı 

mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve sȗk-i sultanide ba„de‟l-mezide füruhat 

olunub ba„de‟l-ihracȃtȗ‟l-lȃzıme baki beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i defteridir ki 

ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 25 min Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

Nısf-ı hisse-i menzili der-mahalle-i mezbur guruĢ 20, kasab dükkȃnında eĢya guruĢ 5, 

yasdık 3 guruĢ 1, döĢek 1 guruĢ 1,5, tenvir kürsüsü 1 guruĢ 0,5, Ģıkka kilim 1 guruĢ 1 

biğ 1, def„a kilim 1 guruĢ 2,5, sağir halı ve aba 1 guruĢ 1,5, tencere 1 guruĢ 2, tas 3 

rub„ 3, sahan 3 guruĢ 1, kapama 2 guruĢ 2, don 1 köhne gömlek 1 guruĢ 1, zıbın 

guruĢ 5, yeĢil sarık 1 guruĢ 0,5, zahire-i beyt ve sanduka 3 guruĢ 1.  

Minhahȗ‟l-ihrȃcat Cem„ȃn guruĢ 42. 

Techiz tekfin ve kabr ve iskat guruĢ 5,5, menzil-i mezkȗrı mahalle-i mezburenin 

nükȗd-ı mevkufe deyni on beĢ guruĢ mezbur Seyyid Mehmed ȃlub deyni vaz„ 

eylediği ba„de‟l-isbat guruĢ 15, resm-i kısmet guruĢ 0,5, hizmet ve eĢya füruhat 

oldukda olan masȃrıfı guruĢ 3, cem„ȃn guruĢ 24. 

Sahihu‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 18. 

Mihr-i mü‟eccel müsbet zevce-i mezbure müntehi guruĢ 50, „ani‟l-guremȃ‟i guruĢ 13 

biğ 1. 

Deyn-i müsbet Bahimmet oğlu Mehmed guruĢ 18 „ani‟l-guremȃ‟i guruĢ 4,5 

…li-taksim guruĢ 2. 

Hüküm no 149 

Hüküm no: 149 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Kamer ve AiĢeye babalarından ve valideleri Fatma ve diğer karındaĢları 

Ali ve Ahmed ve kız karındaĢı Emine‟den irsle intikal eden mal varlığının yazıldığı 
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hususunda not düĢülmesi. 

 

Bȃlȃda mestur olan menzilin nısf-ı ahiri müteveffȃ-yı mezburun li-ebeveyn kız 

karındaĢları Kamer ve AiĢeye babalarından ve valideleri Fatma ve diğer karındaĢları 

müteveffi Ali ve Ahmed ve kız karındaĢı müteveffiye Emineden münasebet-i Ģer„iye 

üzre irsen isabet ve intikal eylediği lede‟l-Ģer„ȗ‟l-enver huzur-ı Ģer„ide Ģühȗd-ı udȗl 

ile sabit olmağla ol-vechle menzil-i mezkûrun tamamı derun deftere idhȃl 

olunmadığı iĢbu mahale Ģerh verildi. 

Hüküm no 150 

Hüküm no: 150 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras  

Belge özeti: Kürkciyan mahallesi ahȃlisinden el-Hac Mehmed ibni Mehmed‟in 

vefatından sonra mal varlığının annesi ve kardeĢleri arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürkciyan mahallesi ahȃlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Kör Fakı dinmekle ma„ruf el-Hac Mehmed ibni Mehmedin verȃseti validesi Ġsmihan 

binti Hacı Mustafa ile sulbi-kebir oğlu Mehmede ve kebire kızı Fatmaya münhasıra 

olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra mezburan Mehmed ve Ġsmihan 

asaleten ve mezbure Fatmanın zevci ve tarafından vekil-i Ģer„isi Ebubekir ibni Ali 

nam kimesne vekȃleten meclis-i Ģer„i Ģerif lȃzımȗ‟l-teĢrifde Medine-i mezburede 

kurb-ı Bostancı mahallesi ahalisinden rafi„a hȃze‟l-kitab es-Seyid Ahmed Çelebi ibni 

es-Seyid el-Hac Mehmed mahzarında her biri bi‟l-verȃse asȃleten ve vekȃleten 

üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb mevrusumuz müteveffȃ-yı mezbur Kör Fakı 

Hacı Mehmed tarih-i kitabdan on dört sene mukaddem Medine-i mezburda Tarakçı 

pazarında ba„de‟l-„ȃsa baĢında firara Çerçi ile mecruh bulunub cȃnib-i Ģer„iden keĢf 

olunduktan sonra cere mezburun te‟sirinden fevt oldukda ben ve karındaĢım (tahrip) 

vȃsimĢz Hacı Ahmed mevrusumuzun cȃrihi iĢbu mezbur es-Seyid Ahmed Çelebi 

olmaak üzre da„vȃ (tahrip) biz baliğ olmağla sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi icrȃ 

olunmak matlubumuzdur didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur es-Seyid Ahmed Çelebi 

cevabında kat„a cerh ve katlinde ilm ȗ haberim olmayub vasi-i merkum ol-haynda 

bilȃ yine da„vȃ sadrında oldukda kat„ȃ lil-nizȃ„ bir Mushaf-ı Ģerif ve bir sim raht ve 

bir sim kuddare ve yüz elli guruĢ nakid üzerine „idde itdikleri hakimȗ‟Ģ-Ģer„i (tahrip) 

huzurunda sulh olub cȃnib-i Ģer„iden hüccet-i Ģer„iye olunduktan sonra tezviresi  

(tahrip) altmıĢ senesinde hakimȗ‟Ģ-Ģer„i es-Seyid Halil Efendi eyyamında bir def„a 

dahi da„vȃ ve Ģer„an men„ olundı ba„de altmıĢ senesinde hakimȗ‟Ģ-Ģer„ide es-Seyid 

Ahmed Efendi eyyamında da„vȃ ve Ģer„ȃn men„ ve muma-ileyh hüccet-i Ģer„iyeye 

imza eylediklerinden  

POZ 105 

Sayfa 92 
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Hüküm no 150’nin devamı 

Sonra tarih-i kitabdan yirmi ay mukaddem iĢbu mezbur Mehmed ve mezbure Fatma 

ba„de‟l-bülȗğ ve mezbure Ġsmihan huzur-ı müsliminde mukaddema olan sulhu kabul 

ve tecviz ve mevrusları maktul mezburın dem ve diyeti da„vȃsına müte„allika 

„ȃmme-i da„ȃviden benim zimmetimi her biri ibrȃ ve iskat eylediler deyü def„le 

mukabele idilecek gıbbe‟l-istintak mezbur Mehmed ve mezbure Ġsmihan ve vekil-i 

merkum cevablarında mukaddema vasi-i merkumun sulhunu ve ba„de iki def„a da„vȃ 

olundukda Ģer„ȃn men„ olunduklarını inkȃr idicek mezbur es-Seyid Ahmed 

Çelebiden def„-i mezkȗrına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i 

müsliminden Abdülaziz ibni Mustafa ve Ali ibni Hacı Mehmed nam kimesneler li-

ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazırȃn olub eserü‟l-istiĢha ve fi‟lhakika tarih-i kitabdan 

yirmi ay mukaddem iĢbu mezbur Mehmed ve mezbure Ġsmihan ve müvekkile-i 

mezbure Fatma bizim huzurumuzda sulh sabıkı tecviz ve müceddedȃn mevruslarının 

dem ve diyeti da„vȃsından iĢbu mezbur es-Seyid Ahmed Çelebinin zimmetini ibrȃ-i 

„ȃmm ile ibrȃ ve iskat eylediler biz bu hususa bu vech üzre Ģȃhidleriz Ģehȃdet dahi 

ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye 

Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince mezbur Mehmed mezbure Ġsmihan ve vekil-i 

merkum büyüce ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-

yevmi‟l-salis min Cemȃziye‟levvel sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

…es-Seyid Mehmed Efendi, es-Seyid Ali Efendi Aydınzade, es-Seyid Mehmed 

Efendi …, el-Hac Mustafa Efendi Cabbarzade, Abdullah Efendi Çekmezade, 

Ülküzade Molla Mehmed, ve Ġbrahim Halil, es-Seyid Mehmed ve Yunus, es-Seyid 

el-Hac Ġsmail Ağa … 

Hüküm no 151 

Hüküm no: 151 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Mertenke nam karyede sȃkin Danacı Mehmed ibni Halil‟in vefatından 

sonra mal varlığının annesi ve kardeĢlerine intikal etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Mertenke nam karyede sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

Danacı Mehmed ibni Halilin verȃseti bende ammileri Ali ve Yusuf ibni Ali ve Yakub 

ve Mustafa ibni Mehmede münhasıra ba„de mezbur Yakub dahi fevt olub verȃseti 

validesi Fatma binti Mustafa ile li-ebeveyn kız karındaĢı mezbur Mustafaya ve li-

ebeveyn kız karındaĢları Cennet ve Zeynebe münhasıra ba„de mezbure Fatma dahi 

fevt olub verȃseti sadr-i kebir oğlu mezbur Mustafaya ve sadriye kebire kızları 

Zeyneb ve Cennete münhasıra ba„de mezbur Mustafa dahi fevt olub verȃseti zevcesi 

Kamer binti Murtaza ile sulb-i sağir oğlu Mehmede münhasıra sağir ba„de mezbur 

Mehmed dahi fevt olub verȃseti validesi mezbure Kamer ile ibni ammileri mezbur 

Ali ve Yusufa münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra mezburtan 
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Cennet ve Zeyneb re‟yleri ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde 

rafi„a hȃze‟l-kitȃb mezburan Ali ve Yusuf mahzarlarında herbiri üzerlerine da„vȃ ve 

takrir-i kelȃm idüb mevrusumuz mezbur Bostancı Mehmedin terekesini elli guruĢ 

kıymetlü bir re‟s katırın nısf hissesi bi‟l-münȃsebet-i Ģer„iyye bizim hissemize isabet 

itmek iktizȃ ider iken iĢbu mezburan kıymetinden noksan yirmi beĢ guruĢ akçe bey„ 

ve kabz itmeleriyle sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi icrȃ olunmak matlubumuzdur 

didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburan Ali ve Yusuf cevablarında fi‟l-hakika mezbur 

Danacı Mehmed fevt oldukda Balcı terekesini iĢbu mezbure sȃnın ma„rifetiyle 

takdim eylediğimizde kırk yedi guruĢ hisse-i Ģer„iye isabet eyledikde onlar dahi 

tamamen bizim yedimizden ahz ve kabz eylediklerinden sonra dokuz sene 

mukaddem dahi ba„zı eĢya ihtifȃ olundı deyü huzur-ı Ģer„ide ol-haynda hakimȗ‟Ģ-

Ģer„i Ģerif (tahrip) eyyȃmında biz dahi bir da„va ve bir hak havisi sabit idemeyüb 

ba„de vesȃ„at-ı müslimin ile birer guruĢ üzerine kat„ȃn li‟n-nizȃ„ masȃlıha olunub 

meblağ-ı mezbur beĢer guruĢ mezburtȃn Cennet ve Zeyneb yedlerimizden ba„de‟l-

ahz bi‟l-münȃsebetü‟Ģ-Ģer„iyye hisse-i Ģer„iye da„vȃsından bizim zimmetimizi her 

biri ibrȃ-yı „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat idüb kıbel-i Ģer„iden iĢbu hüccet-i 

Ģer„iyemize i„tȃ olundı deyü takrir-i meĢruhlarına mutabık bir kıt„a hüccet-i Ģer„iye 

ibrȃz ve def„le mukabele idilecek gıbbe‟l-istintak mezbure-tȃn Cennet ve Zeyneb 

mazmun-ı hüccet-i bi‟l-külliye inkȃr  

Sayfa 93 

Hüküm no 151’in devamı 

Eylediklerinde mezburan Ali ve Yusufdan mazmun-ı hüccete beyyine taleb 

olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Osman bin Monla Mehmed ve Debbağ 

Mehmed bin Ali nam kimesneĢler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olubn 

eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-hakika tarih-i kitabdan sekiz sene mukaddem müteveffȃ-yı 

mezbur Danacı Mehmedin terekesinden ba„zı eĢya ihtifȃ olundı deyü mumȃ-ileyh 

Ġbrahim Efendi eyyȃmında huzur-ı Ģer„ide iĢbu mezbure-sȃn Cennet ve Zeyneb iĢbu 

mezburan Ali ve Yusufdan da„vȃ ve bir nesne sabit idemeyüb ba„de vesatat-ı 

müslimin ile beĢer guruĢ üzerine kat„ȗ‟l-nizȃ„ masȃlıha olunub meblağ-ı mezbur beĢ 

guruĢu iĢbu mezbure-ȃn Zeyneb ve Cennet iĢbu mezburan Yusuf ve Ali yedlerinden 

tamamen ahz ve kabz idüb zimmetlerini bizim huzurumuzda her biri ibrȃ ve iskat 

idüb iĢbu hüccet-i Ģer„iyesini mezburȃnın  yedlerine def„ ve i„tȃ eyledi biz bu hususa 

bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye 

eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince 

müdde„ȃsına mezbur-sȃn Cennet ve Zeyneb büyüce ma„ȃrızadan ma-vaka„ bi‟t-taleb 

ketb olundı fi‟l-yevmȗ‟l-sȃlis min Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Muhsinzade Ömer Ağa, Muhsinzade Abdullah Ağa, es-Seyid Ali Efendi, Abidinzade 

es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa menzilci. 

Hüküm no 152 
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Hüküm no: 152 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesinde sȃkin olan Hatice binti Mustafanın vefatından 

sonra mal varlığın eĢi ve annesi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı ġehreküstü mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt 

olan Hatice binti Mustafanın verȃseti zevci Mehmed ibni diğer Mehmed ile sadriye 

sağire kızı AiĢeye ve validesi Gevher binti Durak ve li-ebeveyn er karındaĢları 

Seyyid Hüseyin ve Mehmede münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan 

sonra müteveffȃn-ı mezburenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-

verese tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 9 Cemaziye‟l-evvel 

sene 1167. 

Mihr-i mü‟eccel der-zimmet-i zevci‟l-mezbur Mehmed guruĢ 50, sim kuĢak guruĢ 3,  

köhne münakkaĢ ala boğça guruĢ 1, mai yemeni boğçası 1 rub„ 3, beyaz çarĢaf 2 

guruĢ 1,5, münakkaĢ mebrum don 1 guruĢ 1,5, köhne beyaz sade 1 rub„ 3, köhne 

keten gömlek 1 guruĢ 0,5, kıla bedenli keten gömlek 1 guruĢ 3, iskartop 1 gurĢ 1, 

tekleme yasdık 6 guruĢ 3, yemeni ma„ boğçası 1 guruĢ 10, meksur sim bilezik guruĢ 

1,5, köhne kalpak 1 guruĢ 1,5, aynalı karfer entari 1 guruĢ 6, münakkaĢ köhne 

gömlek 1 guruĢ 0,5, pareli yemeni boğçası 1 guruĢ 0,5, kırmızı kumaĢ don 1, guruĢ 

2,5, ..?.. 1 guruĢ 1, münakkaĢ mai boğça 1, guruĢ 1,5, mebrum münakkaĢ gömlek 1 

guruĢ 2, mebrum münakkaĢ gömlek 1 guruĢ 2, münakkaĢ diz makremesi 1 guruĢ 1, 

münakkaĢ mebrum don 1 guruĢ 1, yaĢmak guruĢ 0,5, sürmeli münakkaĢ boğça 1 

guruĢ 2, minĢefe 2 guruĢ 1, havlu makreme 1,  ma„ kelkiyesi 1 guruĢ 0,5, döĢek 2 

guruĢ 4, yorgan 2 guruĢ 5, yasdık 2 guruĢ 1, yüz yasdığı 2 guruĢ 2, miğfer 2 guruĢ 1, 

kilim 1 guruĢ 1,5, alaca köhne entari 1 guruĢ 1, don 1 guruĢ 1, cizye çıkarma guruĢ 1, 

sahan 2 guruĢ 1sağir leğen 1 guruĢ 1, köhne satıl guruĢ 2, keçi ma„ oğlak guruĢ 3, 

yaldız akde bağ tiğek 200 guruĢ 10, hazrevat menzili guruĢ 1. 

Cem„an guruĢ 138 

Minhahu‟l-ihracat 

Techiz tekfin ma„ kabr guruĢ 4, 5, iskat kefȃret yemini guruĢ 3,5, resm-i kıymet 

guruĢ 3,5, Kȃtibe guruĢ 1,5, çukadar guruĢ 1,5, muhzırana guruĢ 0,5. Cem„ȃn guruĢ 

15. 

Sahihu‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 123. 

Hisse-i zevci‟l-mezbur Mehmed guruĢ 30 muhassa 90 

Hisse-i bintü‟l-mezbure sağire AiĢe guruĢ 61,5 

Hisse-i ümmü‟l-mezbure Gevher guruĢ 20,5 

Hisse-i ahi‟l-mezbur Hüseyin guruĢ 5 muhassa 15, 
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Hisse-i ahi‟l-mezbur Mehmed guruĢ 5 muhassa 15. 

POZ 104 

Sayfa 94 

Hüküm no 153 

Hüküm no: 153 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kürkciyan mahallesinde sakin olan Emine binti Yusuf‟un vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürkciyan mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden 

Emine binti Yusufun verȃseti zevci Hafız es-Seyid Ali Efendi ibni Mehmed Ağa ile 

babası Yusuf ibni Yakub ve validesi AiĢe binti Aliye ve sağir oğlu Seyyid Aliye 

münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃn-ı mezburanın 

terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi 14 min Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

Mihr-i mü‟eccel der-zimmet-i zevci‟l-mezbur guruĢ 101, ökke sim kuĢak 1 guruĢ 3, 

al boğça 1 guruĢ 2, sur mai boğçalık bez guruĢ 0,5, münakkaĢ keten don 1 guruĢ 2, 

köhne münakkaĢ gömlek 1 guruĢ 2, mor kumaĢ don 1 guruĢ 1,5, köhne Acem bezi 

kaftan 1 guruĢ 2, münakkaĢ beyaz sağire 1 gurui 1, köhne belvari entari 1 guruĢ 3, al 

beldari entari 1 guruĢ 5, müsta„mel sa„ir çarĢab 1 guruĢ 2,5, pareli yemeni boğçası 1 

guruĢ 1,5, keten köhne gömlek 1 guruĢ 2, mebrum münakkaĢ don 1 guruĢ 1,5, 

münakkaĢ köhne gömlek 1 guruĢ 1,5, minĢefe 4 guruĢ 2, köhne beyaz altınbaĢ 1 

guruĢ 1, Haleb çatkısı 1 guruĢ 1,5, yemeni 5 ma„ boğçası 1 guruĢ 3,5, arka esvabı 

guruĢ 3, yorgan 2 guruĢ 6, döĢek 2 guruĢ 5, tekleme yasdık yüzü 7 guruĢ 2,5, toylak 

kulak küpesi guruĢ 3, cam tas 1 ve kil leğeni 1 guruĢ 1, cem„ȃn guruĢ 160. 

Minhahȗ‟l-ihrȃcat  

Techiz tekfin kabr ve taĢ istivat bȃ-vasiyet-i müsbete guruĢ 12,5 

Resm-i kıymet guruĢ 4, kȃtibe guruĢ 1,5, çukadariye guruĢ 1,5, muhzırana guruĢ 0,5, 

cem„ȃn guruĢ 60. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 140. 

Hisse-i zevce-i mezbure guruĢ 35, hisse-i ibnü‟l-mezbur guruĢ 23, hisse-i ümmü‟l-

mezbur guruĢ 23 salis 1, hisse-i ibnü‟l-mezbur sağir Said Ali guruĢ 58 salis 1.  

Hüküm no 154 

Hüküm no: 154 Tarihi: 1167 

Belge türü:  Hüccet  Belge Konusu: Hırsızlık  

Belge özeti: AiĢe binti Mehmed‟in elli üç buçuk guruĢ kıymetli eĢyasını Elife‟ye 
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teslim etmesi ve daha sonra almak istediğinde çalındığını belirtmesi hususunda 

 

Fi‟l-asl Medine-i Ayntab sȃkinlerinden olub hȃlȃ kasaba-i Behisnide sakine AiĢe 

binti Mehmed nam Hatunun karındaĢı tarafından zikr-i ȃti da„vȃ ve sulh ibrȃya vekil 

olduğı Mehmed BeĢe ibni Mehmed ve diğeri Mehmed ibni Ali nam kimesneler 

Ģehȃdetleriyle sabit ve vüsȗt vekȃletine hükmü‟Ģ-Ģer„i lȃ-hak olan Kasab Azim 

dinmekle ma„ruf Ahmed BeĢe ibnü‟l-mezbur Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a 

hatır-lȃzımu‟t-tevkȋrde Medine-i mezburede Cevizlice mahallesi sakinlerinden rafi„a 

hȃze‟l-kitȃb Elife binti ġahin nam Hatun mahzarında bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı tamm ve 

takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitȃbdan beĢ sene mukaddem kız karındaĢı müvekkile-i 

mezbure AiĢe iĢbu mezbureden on guruĢ istidȃne idüb elli üç buçuk guruĢ kıymetlü 

ma„lumȗ‟l-cins ve‟l-adl eĢyasını mezbure Elifenin indine erbahan ve teslim itmiĢdi 

meblȃğ-ı mezburı teslim eylediğimde eĢyȃ-i mezkȗreleri bir ay mukaddem huzur-ı 

Ģer„ide da„vȃ eylediğimde ol-dahi eĢya-i mezkȗreler menzilimden serika olundı 

deyüb ben dahi hıfzında kusur eylemedi deyü da„vȃ ve eĢyaları kıymetleriyle isbat ve 

meblağ-ı mezbur elli üç buçuk guruĢ edȃya tenbih ve hüccet-i Ģer„iye olunmuĢdı el-

halet‟l-hȃzeh beynimizde müslimun ve masȃlıhun tevasıt idüb otuz beĢ guruĢ üzerine 

inĢȃ-i akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezkȗrı kabul ve bedel-i sulh olan 

meblȃğ-ı mezbur otuz beĢ guruĢı mezbure Elife yedinden bi‟l-vekȃle ahz ve kabz 

eyledim ba„de‟l-yevm kız karındaĢım mezburenin „indine vaz„ eylediği re‟sde eĢyaya 

müte„allika amme-i da„ȃviden mezbure Elifenin zimmetini vekȃletim hasebiyle ibrȃ-i 

„ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledim didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i mȃ-vaka„ 

bi‟t-taleb ketb olundı fi 20 min Rebi„ȗ‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Ahmed Çelebi ibni el-Hac Mehmed Helvacızade, es-Seyid el-Hac Ahmed 

Ağa menzilci, ÇavuĢ es-Seyid Mehmed, fahru‟l-akrȃn el-Hac Mehmed Ağa. 

Sayfa 95 

Hüküm no 155 

Hüküm no: 155 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Mertenke nam karyede sakin Danacı Mehmed ibni Halil‟in vefatından 

sonra mal varlığının amca çocuklarına ve bunlardan birinin vefatıyle de annelerine 

silsile Ģeklinde intikal etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Mertenke nam karyede sakin iken bundan akdem fevt olan 

Danacı Mehmed ibni Halilin verȃseti ibn-i ammileri Ali ve Yusuf ibni Ali ve Yakub 

ve Mustafa ibni Mehmede münhasıra ba„de mezbur Yakub dahi fevt olub verȃseti 

validesi Fatma binti Mustafa ile li-ebeveyn karındaĢı mezbur Mustafaya ve li-

ebeveyn kız karındaĢları Cennet ve Zeynebe münhasıra ba„de mezbure Fatma dahi 
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fevt olub verȃseti sadr-ı kebir oğlu mezbur Mustafaya ve sadriye kebire kızları 

mezbure Cennet ve Zeynebe münhasıra ba„de mezbur Mustafa dahi fevt olub verȃseti 

zevcesi Kamer binti Murtaza ile sulb-i sağir oğlu Mehmede münhasıra ba„de sağire 

mezbur Mehmed dahi fevt olub verȃseti validesi mezbure Kamer ile ibn-i ammileri 

mezbur Ali ve Yusufa münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra 

rafi„a hȃze‟l-kitȃb mezburan Ali ve Yusufa meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde 

mezburetȃn Cennet ve Zeyneb mahzarlarında üzerlerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb 

mevrusumuz mezbur Danacı Mehmedin bi‟l-cümle terekesini iĢbu mezburtȃn ile 

beynimizde hesab ve kitab eylediğimizde kırk yediĢer guruĢ mezburtanın her birine 

hisse-i Ģer„iye isabet idüb onlar dahi yedimizden tamamen ahz ve kabz 

eylediklerinden sonra dokuz sene mukaddem dahi ba„zı eĢya ihtifȃ olundı deyü 

huzur-ı Ģer„ide ol-haynda hükmü‟Ģ-Ģer„i Ģerif Ġbrahim Efendi eyyȃmında bizden bir 

da„va ve bir hak ve ehadisi sabit idemeyüb ba„de vesȃtat-ı müslimin ile beĢer guruĢ 

üzerine kat„ȗ‟l-nizȃ„ masȃlıha olunub meblȃğ-ı mezbur beĢ guruĢı mezburtan 

yedimizden ba„de‟l-ahz bi‟l-münȃsebet-i‟Ģ-Ģer„iyye da„vȃsından bizim zimmetimizi 

her biri ibrȃ-i „ȃmm ile ibrȃ ve kıbel-i Ģer„iden iĢbu hüccet-i Ģer„iye olunmuĢken 

kana„at itmeyüb karye-i mezbure ahȃlisinden Gökçeoğlu zimmetinde olan otuz guruĢ 

hakkımızı ve yirmi guruĢ kıymetli bir inek ve Gök Ali ile müĢterek on iki guruĢ 

kıymetli nısf tosunumu iĢbu mezburtȃn Cennet ve Zeyneb ahz ve kabz itmeleriyle 

ba„de sulh bilȃ-muceb aldıklarına binȃ‟en istirdȃdına talebi deriz sȗ‟ȃl olunub 

muceb-i Ģer„isi edȃ olunmak matlubumuzdur didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl ve akȋbȗ‟l-

inkȃr müdde„ȃyan mezbur Ali ve Yusufdan müdde„ȃlarına mutabık beyyine taleb 

olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Monla Ali ibni el-Hac Abdülkadir ve 

Hüseyin bin Osman nam kimesneler li-ecli‟Ģ-ehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub 

eserü‟l-istiĢha ve fi‟l-hakika tarih-i kitabdan dokuz sene mukaddem müteveffȃ-yı 

mezbur Danacı Mehmedin ba„zı eĢyası ihtifȃ olundı deyü mumȃ-ileyh efendi 

huzurunda mezburtan Cennet ve Zeyneb iĢbu mezburan Ali ve Yusufdan da„vȃ ve bir 

hak ehadisi sabit idemeyüb vesatat-ı müslimin beĢer guruĢ alub iĢbu mezburanın 

zimmetlerini ibrȃ-i „ȃmm ile ibrȃ eylediklerinden sonra mezbur Gökçeoğlu 

zimmetinde olan otuz guruĢ hakkını ve yirmi guruĢ kıymetli bir re‟s inek ve Gökoğlu 

ile müĢterek on iki guruĢ kıymetlü nısf tosununu ba„de‟l-ibrȃ mezburtȃn Cennet ve 

Zeyneb bizim huzurumuzda bilȃ-muceb ahz ve kabz eylediler biz bu hususa bu vech 

üzre Ģȃhidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde 

ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince zikr olunan inek ve 

tosunun aynlarını mevcud hisse-i aynilerini müstehlek hisse-i kıymetlerini ve 

meblȃğ-ı mezbur otuz guruĢı müdde„ȃyan mezburan Ali ve Yusufa edȃ ve teslime 

mezbure Cennet ve Zeynebe ba„de‟t-tenbih ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-

yevmi‟l-tȃsi„ min Cemaziye‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Ali Efendi el-nakib sabık, es-Seyid Ebubekir Efendi Abidinzade el-nakib 

sabık, fahrȗ‟l-akrȃn mezbur el-Hac Mehmed Ağa, es-Seyid Ahmed Çelebi 

Helvacızade, es-Seyid Mustafa Çelebi Behisnizade. 
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Hüküm no 156 

Hüküm no: 156 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Çukur mahallesinde sakin Emine binti Yusuf‟un vefatından sonra mal 

varlığının eĢi ve kardeĢleri arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Çukur mahallede sakin iken bundan akdem fevt olan Emine binti 

Yusufun verȃseti zevci Mustafa ile sadriye kızları …Fatma ve Sultana ve li-ebeveyn 

er karındaĢı DerviĢ ve li-ebeveyn kız karındaĢları Fatma ve Ümmühanı ve ġehriyeye 

münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃn-ı mezburenin 

terekesi ma„rifet-i Ģer„ ve verese-i ma„rifetleriyle tahrir ve beyne‟l-verese taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmi‟l-sȃbi„ iĢrin ve Cemaziye‟l-evvel 

sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 50. 

Mihr-i mü‟eccel der-zimmet-i zevci‟l-mezbur guruĢ 50. 

Arabginde bağ tiğek 200 guruĢ 10. 

Suluderede bağ Ģetil tiğek 500 guruĢ 8. 

TaĢgında bağ ma„ Ģetil tiğek 200 guruĢ 10. 

Zarif yasdık ve sandık guruĢ 7. 

Yorgan 2 guruĢ 2,5 

DöĢek 2 guruĢ 2, tekleme yasdık 6 guruĢ 2,5, köhne halı 2 guruĢ 2, sağire pare 10, 

sahan 15 guruĢ 5, lengeri guruĢ 0,5, hamam leğeni guruĢ 3, tencere guruĢ 2, tabe pare 

10, cam tas pare 30, ton tası pare 30, leğen guruĢ 1, sini guruĢ 1,5. 

POZ 103 

Sayfa 96 

Hüküm no 156’nın devamı 

Tas 7 pare 30, don kazganı guruĢ 4, teĢt guruĢ 4, kaftan guruĢ 3, kalpak 2 guruĢ 4, 

cebe guruĢ 2, zıbın guruĢ 2, gömlek guruĢ 1,5, keten minĢefe guruĢ 1, döĢeme guruĢ 

1, tüllü makrame guruĢ 20, minĢefe pare 20, beyaz münakkaĢ sağire guruĢ 1, köhne 

boğçalar guruĢ 1,5, peçe guruĢ 1, çarĢab guruĢ 1, mezr köhne pare 10, leğen 12 guruĢ 

4, yaĢmak 2 guruĢ 2, çatgı guruĢ 1, Ģerit makremesi 7 guruĢ 4, münakkaĢ gömlek 2 

guruĢ 4, münakkaĢ don 2 guruĢ 3, kumaĢ don 2 guruĢ 3, münakkaĢ peĢkir guruĢ 4, 

sim kuĢak guruĢ 5, çenber boğçası guruĢ 1,5, arka esvabı guruĢ 1, cem„ȃn guruĢ 

222,5. 
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Minhahȗ‟l-ihracat 

Techiz tekfin kabr bȃ-vasiyet guruĢ 8, iskat-ı salat ve kefȃret guruĢ 7, ta„mir-i kabr 

guruĢ 5, mü‟ennes halva guruĢ 5, resm-i kıymet pare 22 guruĢ 5, kȃtibe guruĢ 1, 

çukadara guruĢ 1,5, muhzırana guruĢ 0,5. Cem„ȃn guruĢ 33,5. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 189. 

Hisse-i zevci‟l-mezbur Mustafa guruĢ 47  pare 10, 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Siti Fatma guruĢ 63, 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Sultan guruĢ 63, hisse-i zevci‟l-mezbur DerviĢ guruĢ 6 

muhassa 36, 

Hisse-i ahti‟l-mezbure Fatma guruĢ 3 muhassa 18. 

Hisse-i ahti‟l-mezbure Ümmühanı guruĢ 3 muhassa 18 

Hisse-i ahti‟l-mezbure ġehriye guruĢ 3 muhassa 18. 

 

Hüküm no 157 

Hüküm no: 157 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Feragat 

Belge özeti: Karaca Mahmud nam karye ve yüz bin beĢ yüz akçe gedik tımarını 

tasarruf eden Ġbrahim bin Mustafa‟nın tımarından kendi rızasıyla feragat etmesi 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntab kal„ası mustahfızlarından olub Ayntab sancağında vȃkȋ„ Karaca 

Mahmud nam karye ve gayri yüz bin beĢ yüz akçe gedik tımarına bȃ-berȃt-ı ȃli-Ģȃn 

tasarruf olan Ġbrahim bin Mustafa nam kimesne meclis-i Ģer„i Ģerif lȃzımȗ‟l-teĢrifde 

rafi„a haze‟l-kitȃb el-Hac Mustafa ibni el-Hac Mehmed nam kimesne mahzarında 

bi‟t-tav„ȗ‟s-sȃf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb hȃlȃ yedimde olan berȃt-ı Ģerif-i 

ȃli-Ģȃn mantukınca mutasarrıf olduğım tımar-ı mezkȗrı kal„a-i mezkûrdan dȃrı 

vesȃ‟ir mustahfizun neferat ma„rifetiyle iĢbu merkum el-Hac Mustafa kefil-i hüsn-i 

rıza ve ihtiyȃrım ile ferağ ve tasrid ve iĢbu berȃt-ı ȃli-Ģȃnı kendüye teslim eyledim 

takririm tahrir ve cȃnib-i Ģer„iden istihkȃmȃn hüccet-i Ģeriye i„tȃ olunsun didikde 

gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-iĢrin min 

Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

KaraĢancı Ġbrahim …zade, Monla Abdüsselam kȃtib-i kal„a, Abdullah ibni Mehmed 

kal„adan, erber Mehmed kal„adan Köçeklioğlu Ömer kal„adan, Ali tabi„-i Emin Ağa, 

el-Hac Mehmed ibni el-Hac Ahmed. 
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Hüküm no 158 

Hüküm no: 158 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Vefat eden babalarından kalan mal varlığının kayıt altına alındığının 

bildirilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ġbni Eyüb mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

Devecioğlu dinmekle ma„ruf Mustafa ibni Mustafa Beğin sulb-i kebir oğlu Mehmed 

nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-evkȋrde Medine-i mezburede ġehreküstü 

nam mahalle sükkȃnından zikr-i ȃti tarlaya vaz„iyed olan Gazi Balioğlu dinmekle 

ma„ruf rafi„ hȃze‟l-kitȃb Mehmed ibni Ġsa nam kimesne mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf 

ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbura tabi„ Babilge nam karye 

turȃbında vȃkȋ„ bir tarafdan değirmen harcı ve bir tarafdan nehr-i Sacur ile mahdud 

olan temelliki bezri mestu „ab bir kıt„a mukayyed tarla bundan akdem 

Sayfa 97 

Hüküm no 158’in devamı 

Mülazemet bi‟l-eĢcar bağçe iken babam müteveffȃ-yı mezburun ile‟l-vefȃt mülkü 

olub ba„de vefat ben ve kız karındaĢım Ġsmihan sağir iken babam mezburun terekesi 

ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve taksim olundukda validem AiĢe binti Hüseyinin babam 

müteveffȃ-yı mezbur zimmetinde altmıĢ guruĢ mihr-i mü‟ecceli Ģühȗd-ı udȗl ile sabit 

ve terekeden edȃya cȃnib-i Ģer„iden tenbih olunmuĢdı meblȃğ-ı mezbure vefa idecek 

menkulȃt olmadığından akȃrın bey„i lȃzım-geldikde mahdud-ı mezkûr bağçe 

beyne‟n-nas müzȃyede ve ba‟de‟l-inkıta„ȗ‟r-rağbat validem mezbure üzerinde altmıĢ 

guruĢda kararzade olub evvel haynda kebir karındaĢım Ahmed asȃleten ve bizim 

zımmımıza dahi vesȃyete bahçe-i mahdud-ı mezkûrı altmıĢ guruĢa validem 

mezbureye bey„ ve semen-i mezkȗrı mihr-i mezkȗrına takas olduğu kabul idüb ol-

vechle zikr olunan bahçe validem mezburenin müstakilan mülkü olduktan sonra 

tarih-i kitabdan dokuz sene mukaddem validem dahi sȃlifȗ‟l-zikr bahçeyi iĢbu 

merkumun yedinde mülk-i müĢterȃsı olub lȃkin beĢ gün mukaddem ben bahçe-i 

mezkȗrı da„vȃ sadrında olmuĢ idim hȃlȃ ben dahi bey„i mezkȗrı tecviz ve zimmetini 

ibrȃ-i „ȃmm ile ibrȃ ve iskat eyledim ba„de‟l-yevm tarla-yı mahdud-ı mezkûrda kat„a 

alaka ve müdahalem yokdur didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb 

olundı. Fi 20 min Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Değirmencioğlu Mehmed, ….Mustafa BeĢe, es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa menzilci, 

es-Seyid Kasım Ağa serdar hȃlȃ. 

Hüküm no 159 

Hüküm no: 159 Tarihi: 1167 
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Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Feragat 

Belge özeti: Karakuyu nam karye sükkȃnından -Hac Mehmed ibni el-Hac Ġsmail nam 

kimesnenin kendi rızasıyle tasarrufunu elinde bulundurduğu tarladan feragat ederek 

Mehmed Efendi‟ye geçtiği hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Karakuyu nam karye sükkȃnından Alakoğlu dinmekle ma„ruf 

el-Hac Mehmed ibni el-Hac Ġsmail nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-

tevkȋrde Medine-i mezburede Ġbn-i Eyüb mahallesi ahalisinden bȃ‟is-i hȃze‟l-kitȃb 

Mehmed Efendi ibni Osman Efendi mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tamm ve 

takrir-i kelȃm idüb karye-i mezbure turȃbında vȃkȋ„ Pınaroku ta„bir olunur Ģarkan 

harman yeri ve garben Arab Osman tarlası ve kıbleten Kilis yolu ve Ģimȃlen cebel ile 

mahdud beĢ keyl yeri mestu„ab bir kıt„a tarla benim taht-ı tasarruf ve ziraatimde 

olmağla kendi hüsn-i rızȃ ve ihtiyȃrım ile tarla-yı mahdud-ı mezkûr izn-i sahib-i arz 

ile iĢbu merkum Mehmed Efendiye ferağ-ı kat„i mu„tebere ile ferağ ve tefviz eyledim 

ol-dahi kabul ve tefviz eyledi ba„de‟l-yevm tarla-yı mahdud-ı mezkûrda benim kat„a 

alaka ve müdahalem kalmadı iĢbu merkum Mehmed Efendinin mülk-i ….hasbe-mȃ-

yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb 

ketb olundı. Hurrire fi‟l-yevmi‟l-sani iĢrin ve Cemaziye‟l-evvel sene seb„ sittin ve 

mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Alakoğlu Hüseyin karye-i mezbureden, Gencellioğlu Mehmed Solakzade BeĢe, 

Bostancıoğlı Mehmed, Evalizade es-Seyid Ömer Çelebi, es-Seyid Monla Hüseyin 

Ġmam karye-i mezbur, Ġbrahim BeĢe ibni Murad, Kasım ibni Ahmed tabi„-i Mehmed 

Efendi. 

Hüküm no 160 

Hüküm no: 160 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Güllüce nam karye sükkȃnından Kara Hüseyin ibni Ramazanın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocuklarına intikal etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Güllüce nam karye sükkȃnından iken bundan akdem düyun 

terekesinden ezid olduğı halde fevt olan Kara Hüseyin ibni Ramazanın verȃseti 

zevce-i menkȗhası Zeyneb binti Halil ile sulbiye kebire kızları Elifeye ve liebeveyn 

er karındaĢları Mustafa ve Aliye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan 

sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesini ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve taksim ve beyne‟l-

guremȃ‟i taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi 11 min Zi‟l-

hiccetü‟Ģ-Ģerife sene 1166. 

Emlalek nam mahalde bağ tiğek 450 guruĢ 50, yine mahall-i mezburede bağ tiğek 

300 guruĢ 15, muhzırbaĢı Abdülmelik bağ tımarından hissesi guruĢ 10, merkeb 1 

guruĢ 10, inek 1 guruĢ 6, 
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POZ 102 

Sayfa 98 

Hüküm no 160’ın devamı 

Ġncirlik nam mahalde cedid bağ guruĢ 3 rub„ 1, tencere 2 guruĢ 3, sahan 1 guruĢ 0,5, 

tas rub„ 1, leğence 1 rub„3, Acem ibriği 1 guruĢ 2, yorgan 2 guruĢ 3, döĢek 1 rub„ 3, 

yasdık 1 guruĢ 0,5, köhne kilim 1 guruĢ 1, çuval 6 guruĢ 3, zahire-i beyt guruĢ 9, 

menzil-i der-karye-i mezbur guruĢ 7. Cem„ȃn guruĢ 125. 

Minhahȗ‟l-ihracat 

Techiz tekfin guruĢ 3 rub„ 1, iskat salat kefaret guruĢ 4, resm-i kıymet guruĢ 2 rub„ 3, 

kȃtibe guruĢ 3, çukadariye guruĢ 3, muhzırana guruĢ 1. 

Sahihȗ‟l-baki li‟taksim beyne‟l-verese guruĢ 108. 

Deyni müsbet der-i zevci‟l-mezbure Zeyneb guruĢ 13 ba„de‟l-halef „ani‟l-guremȃ‟i 

guruĢ 11 muhassa 32. 

Deyn-i mihr-i müsbet zevç-i evveli Elifenin kızları Müsliha ve AiĢeye isabet iden 

otuz guruĢdan sülüsan hisseleri ba„de‟l-halef guruĢ 22,5 „ani‟l-guremȃ‟i guruĢ 19 

muhassa 82. 

Deyn-i müsbet ….veledi Dursun min hüccetü‟lsalim guruĢ 58 ba„de‟l-halef „ani‟l-

guremȃ‟i guruĢ 50 muhassa 22. 

Deyn-i müsbet Hacı Mustafa ba„de‟l-halef guruĢ 21, „ani‟l-guremȃ‟i guruĢ 18 

muhasaa 24. 

Deyn-i müsbet el-Hac Osman Efendi guruĢ 10 ba„de‟l-halef „ani‟l-guremȃ‟i guruĢ 80 

muhassa 80. 

..?... 

Hüküm no 161 

Hüküm no: 161 Tarihi: 1167 

Belge türü: Berat atama Belge Konusu: Naib tayini 

Belge özeti: Medine-i merkumeden talep olunan naib sipariĢi hususunda. 

 

Hitȃb-ı Ayntab mahkemesinde ser-küttȃb faziletli el-Hac Mustafa Efendi el-aziz. 

Ba„de tahiyyatü‟l-vȃfiyye inhȃ olunur ki iĢbu sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf 

Cemȃziye‟l-ahirinin yirmi dördüncü günü biĢeytullah-i Te„ȃli devlet-i aliye 

tarafından azimet olmak takrir olmakla yevm-i mezburdan Ģehr-i mezkûr hitȃmına 

değin Medine-i merkume niyȃbeti tarafımızdan cenȃbınıza tefviz ve sipariĢ 
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olunmuĢdur gerekdir ki beyne‟l-ahali icrȃ-yı ahkȃm-ı Ģer„iye idüb cȃdde-i Ģer„iden 

inhiraf itmeyesiz ve‟s-selam. 

El-asr Mustafa el-mevali bi-medine-i Ayntab. 

Sayfa 99 

Hüküm no 162 

Hüküm no: 162 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ iĢlemi 

Belge özeti: Öykülü Mustafa bin Bayram‟ın bin beĢ yüz tiğeklik bağını Demirci 

Mustafaya elli beĢ guruĢa satıĢı hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tȃbi„ …nam karye ahȃlisinden Öykülü Mustafa bin Bayram nam 

kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-tevkȋrde Medine-i mezburede Beğ mahaallesi 

ahȃlisinden rafi„a haze‟l-kitȃb Demirci Mustafa bin Mehmed nam kimesne 

mahzarına bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbure 

tabi„ Tulucak nam mezra„ada vakȋ„ bir tarafdan Balioğlu Mehmed ve bir tarafdan 

Yazıcı Molla Ali ve bir tarafdan Neccarlı ġeyhi Yusuf BeĢe ve bir tarafdan Çolak 

Halil BeĢe mülkleri ile mahdud üç bin tiğek bağın nısf hissesi bin beĢ yüz tiyeği 

benim mülküm olub ve nısf-ı ahiri Halil bin Ömerin mülkü olmakla nısf hissem bin 

beĢ yüz tiğek bağımı tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürut-ı müfsideden „ari iĢbu 

mezbur Demirci Mustafaya elli beĢ guruĢa bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile bey„ ve teslim 

ve temellik eyledim ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbur elli beĢ guruĢ mezbur Mustafa yedinden tamamen ahz 

ve kabz eyledim ba„de‟l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkȗrın nısfı iĢbu mezbur 

Mustafanın mülk-i müĢterȃsıdır hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-hams iĢrin min 

Cemaziye‟l-evvel sene 1167 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Molla Nureddin ..?.. Molla Abidin biraderi, Sillecioğlu Molla Osman, Bakkal Otyan 

oğlu es-Seyid Mehmed, Araboğlu Abidin BeĢe, Kara Cuma bin Himmet karye-i 

mezburdan, Ali bin Cuma karye-i mezbureden, Deli Mustafa bin Arslan karye-i 

mezbureden. 

 

 

 

Hüküm no 163 

Hüküm no: 163 Tarihi: 1167  
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Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Tarla-yı atik mahallesi sükkȃnından Abacı Molla Mehmed ibni Abdullah 

tarafından adı geçen yerin kırk beĢ guruĢa satıĢı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı atik mahallesi sükkȃnından Abacı Molla Mehmed ibni 

Abdullah tarafından zikr-i ȃti bey„ ikrȃra vekil olduğı Mustafa ibni Süleyman ve 

Ahmed ibni Ġbrahim nam kimesneler Ģehȃdetleriyle sȃbit olan Mehmed ibni Ġbrahim 

nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde mahalle-i mezbur ahȃlisinden 

rafi„a hȃze‟l-sağir …?... nam neferȃtı mahzarında bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı tamm ve takrir-i 

kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan zımmi baba ve ve bir tarafdan 

Monla Mehmed ve bir tarafdan Canbaz oğlu el-Hac Osman ve bir tarafdan tarȋk-ı 

„ȃmm ile mahdud bir tahtani beyt ve bir hazine ve …sulu yer mu„ayyinesi müĢtemil 

menzil müvekkilem mezburun mülki olmağla tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve 

Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri iĢbu mersum ..?.. bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile kırk beĢ guruĢa 

bey„ ve temlik ve teslim eyledim mersum dahi bey„-i mezkȗrı kabul ve temlik ve 

teslim eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur kırk beĢ guruĢa müvekkilem 

mezbur Abacı Molla Mehmed mersum …yedinden tamamen ahz ve kabz eyledim 

ba„de‟l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûr mersum ..?.. mülk-i müĢterȃsıdır keyfe mȃ-

yeĢȃ ve yehtȃr mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i mȃ-vaka„ bi‟t-taleb 

ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-hams iĢrin min Cemzaiye‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve 

mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Temiroğlu Hamamcı Seyyid Mehmed Halil, Çiftci es-Seyid Ġbrahim Çelebi, Tütüncü 

el-Hac Ali, Karamanlı el-Hac Ahmed, MuhzırbaĢı Ġbrahim Beğ. 

Hüküm no 164 

Hüküm no: 164 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ iĢlemi 

Belge özeti: Tarla-yı atik mahallesi sȃkinelerinden Fatma binti el-Hac Mahmud nam 

hatun tarafından mülkünü Mustafa BeĢe‟ye otuz beĢ guruĢa sattığı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı atik mahallesi sȃkinelerinden Fatma binti el-Hac 

Mahmud nam hatun tarafından bey„-i cȃ‟ȗ‟z-zikri ikrȃra vekil olduğı el-Hac 

Mehmed ibni Ömer BeĢe ve Mehmed ibni el-Hac Mehmed nam kimesneler 

Ģehȃdetleriyle sabit ve sübut-ı vekȃle hükmü‟Ģ-Ģer„i lȃ-hak olan zevci Halvacı Molla 

Abdullah ibni Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde rafi„ 

hȃze‟l-kitȃb Mustafa BeĢe ibni Abdullah mahzarına bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı tamm ve 

takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan Halvacı kızı AiĢe nam 

hatuna kızı ve bir tarafdan Karaböcek Mehmed ve bir tarafdan ba„zan müvekkilenin 

ve ba„za benim mülküm ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir tahtani beyt ve 

bir hazine ve bir havluyı mu„ayyinesi menzil mukaddema validesi AiĢe bin Halil Ağa 
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nam hatunun ile‟l-vefat mülkü olub ba„de vefat zevcem mezbure Fatmaya irsen 

isabet idüb ...?.. Mehmed yedinden mukarrer-i Ģer„ide beyne‟lisbat niza„ ve evvelce 

yedinde mülk-i mevrusu olmağla hȃlȃ tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürut-ı 

müfsideden „ȃri bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile müvekkilem mezbure Fatma iĢbu mezbur 

Mustafa BeĢeye otuz beĢ guruĢa bey„ ve teslim ve temellik eyledim ol-dahi  

POZ 101 

Sayfa 100 

Hüküm no 164’ün devamı 

….ve kabul ve teslim ve temlik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur otuz 

beĢ guruĢ müvekkilem mezbur Fatma mezbur Çelebi BeĢe yedinden tamamen ahz ve 

kabz eyledi ba„de‟l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûr mezbur Çelebi BeĢenin mülk-i 

müĢterȃsıdır müvekkilem mezbur Fatmanın asla alaka ve müdahili kalmadı hasbe-

mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-

taleb ketb olundı. Fi 24 Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

es-Seyid Ali Dede Mehmed bin Çöpcü Abdullaj, …Ebubekir, Revamcıoğlu el-Hac 

Mehmed, Karmet Hasan, Çöpcü Ġsa, Molla Abid Attar, Sabuncu Kasım. 

Hüküm no 165 

Hüküm no: 165 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ iĢlemi 

Belge özeti: Molla Ahmed nam karye ahȃlisinden Boyrazoğlu Mehmed nam 

kimesnenin bin tiğek bağ ve ağaçlık alanının satıĢını yaptığı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı Molla Ahmed nam karye ahȃlisinden Boyrazoğlu 

Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede 

Seng-i NakkaĢ mahallesi ahalisinden rafi„ hȃze‟l-kitȃb el-Hac Hüseyin ibni Mehmed 

nam kimesne mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb 

Medine-i mezbureye tabi„ Gerçgin nam karye turȃbında vȃkȋ„ bir tarafdan 

Göcgelizade el-Hac Mehmed Efendi ve bir tarafdan Aydınoğlu es-Seyid Molla 

Yusuf ve bir tarafdan el-Hac Ömer mülkleri ve bir tarafdan arz-ı hȃli ile mahdud bin 

tiğek bağ ve derun etrafında olan eĢcar-ı müsemmere ve ve gayr-i müsemmere bey„-i 

cȃ‟ȗ‟z-zikrin sadrına değin sülk-i mülkde münselek olmağla hȃlȃ tarafeynden icȃb ve 

kabulü hȃvi ve Ģürut-ı müfsideden „ȃri bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile yüz elli beĢ guruĢa 

iĢbu mezbur el-Hac Hüseyine bey„ ve teslim ve temellik eyledim ol-dahi iĢtira ve 

kabul ve teslim ve temellik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur yüz elli 

beĢ guruĢı merkum el-Hac Hüseyin yedinden tamamen ve kȃmilȃn ahz ve kabz 

eyledim ba„de‟l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûr eĢcar-ı merkumesiyle mezbur el-Hac 

Hüseyinin mülk-i müĢterȃsıdır benim kat„a alaka ve müdahalem kalmadı hasbe-mȃ-
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yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb 

ketb olundı. Fi 26 min Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

 

ġühȗdü’l-Hȃl 

El-Hac Mehmed Efendi müftüzade, Hacı Hüseyinzade Mustafa Efendi, 

Göcükelizade el-Hac Mehmed Efendi, es-Seyyid Mehmed Çelebi bakkal mahdumı 

Seyyid Abidin, es-Seyid Yusuf ibni Abdi, Arıcıoğlu Ömer, Helvacı el-Hac Ahmed, 

bakkal Hüseyin BeĢe, Ebulderda oğlu Mustafa. 

Hüküm no 166 

Hüküm no: 166 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ iĢlemi 

Belge özeti: Ehl-i Cefa mahallesi ahalisinden es-Seyid Mehmed ibni es-Seyid el-Hac 

Ahmed Ağa‟nın vefatından sonra es-Seyid Mehmed‟in hissesine düĢen iki buçuk 

sehimlik mülkün satıĢı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ehl-i Cefa mahallesi ahalisinden Kürtüncüzade dinmekle ma„ruf 

es-Seyid Mehmed ibni es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa nam kimsene tarafından zikr-i 

ȃti bey„i ikrȃra vekil olduğı es-Seyid diğer Mehmed ibni el-Hac Mehmed ve Daver 

ibni Mustafa Ģehȃdetleriyle sabit ve sübut vekȃletine hükmi‟Ģ-Ģer„i lȃ-hak olan el-

Hac Ġbrahim ibni Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-evkȋrde 

mahalle-i merkume ahalisinden bȃ‟is-i hȃze‟l-kitȃb Ömer Efendi ibni el-Hac Ali 

Efendi nam kimesne müvacehesinde bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb 

Medine-i mezburede vȃkȋ„ Hüseyin PaĢa bina eylediği tecdid ve tavsifden müstağni 

hamamın yüz yirmi sehimde on sehim hissesi müvekkilem mezburun babası 

müteveffȃ el-Hac Ahmed Ağanın hayatında el-vefat mülkü olub ba„de vefat 

müvekkilem mezbur es-Seyid Mehmedin hissesine iki buçuk sehimi ta„yin ve tahsis 

olunub ol-vechle zikr olunan yüz yirmi sehimde iki buçuk sehim müvekkilem 

merkumun yedinde mülk-i mevruse olmağla hȃlȃ hisse-i mezkȗre Veli tarafından 

icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bey„i bȃt sahih-i Ģer„i ile yüz yirmi 

guruĢa müvekkilem mezbur es-Seyid Mehmed iĢbu merkum Ömer Efendiye bey„ ve 

teslim ve temellik eyledi ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik eyledikden 

sonra  

Sayfa 101 

Hüküm no 166’nın devamı 

Semeni olan meblağ-ı mezburu tamamen ahz ve kabz eyledim müvekkilin ba„de‟l-

yevm …olunarak yüz yirmi sehimde olan iki iki buçuk sehimde kat„a alakam 

kalmadı iĢbu mezburun mülk-i müĢterȃsıdır hasbe-mȃ-yeĢa ve yehtar mutasarrıf 
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olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı. Fi 25 min 

Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Bağçecizade Atıf Efendi, Molla Ali ibni Yakub, Serkiz oğlu Agah Mehmed, 

Tenbelzade Molla Abdullah, Mehmed bin Ġbrahim, Bostancıoğlu Mehmed, Biraderi 

Abbas Çelebi Gürcüzade Ahmed Ġsa. 

Hüküm no 167 

Hüküm no: 167 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: es-Seyid Hüseyin‟in eĢinin kendisinde bir miktar akçesinin olduğunu ve 

talep etmesi hususunda 

 

Medine-i Ayntabda ġarkiyan mahallesi sükkȃnından RiĢvan es-Seyid Hüseyin ibni 

Mustafa nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟t-tevkȋrde Medine-i mezburede 

Akyol mahallesinde sakin rafi„ haze‟l-kitȃb Emin binti Mehmed nam Bekir baliğa 

mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan on beĢ gün 

mukaddem ..?.. iĢbu mezbureyi babası Mehmed nam kimesne bȃki virdim deyüb ben 

dahi aldım dimiĢidim ol-vechle iĢbu merkume Emine benim menkȗham olmağla hȃlȃ 

nefsini teslimden imtinȃ„ ider sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi icrȃ olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbure Emine cevabında babam merkumun 

tarih-i mezburda ber-vech-i muharrer virdim lafzıyle kulu olmayub ve benim dahi 

rızȃm olmadığından ma„dȃ tarih-i kitabdan üç gün mukaddem müdde-i merkum es-

Seyid Hüseyin beni huzur-ı Ģer„a ihzȃr itdirdikde benim da„vȃm nikah da„vȃsı 

değildir ancak niĢan nȃmıyle bir mikdar akçem geçdi onu taleb iderim deyü huzur-ı 

müsliminden ikrȃr ve müceddedȃn istingȃh idüb ben dahi rȗ eyledim deyü def„le 

mukabele idicek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbure Emineden def„-i mezkȗrına 

mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden es-Seyid el-Hac 

Ahmed Ağa ibni es-Seyid Osman ve Ġbrahim ibni Ahmed ve el-Hac Ali ile Ömer 

nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-

hakika tarih-i kitabdan üç gün mukaddem iĢbu müdde-i mezbur es-Seyid Hüseyin 

benim da„vȃm nikah da„vȃsı değildir ancak bir mikdar akçem vardır mutalebe iderim 

deyüb mezbureyi istingȃh eyledim deyü bizim huzurumuzda ikrȃr eyledi biz bu 

hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i 

Ģer„iye eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın 

mucebince müdde‟i mezbur es-Seyi Hüseyin büyüce ma„ȃrızadan men„ birrle ma-

vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-sadis ve‟l-iĢrin min Cemaziye‟l-evvel sene 

seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Hüküm no 168 
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Hüküm no: 168 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kürtünciyan mahallesi sükkȃnından olan es-Seyid Ahmed ibni 

Abdülkerim‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocuklarına intikal etmesi 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürtünciyan mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt 

olan es-Seyid Ahmed ibni Abdülkerimin verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi AiĢe 

binti Ahmed ile sulbi kebir oğulları es-Seyid Mehmed ve es-Seyid Mustafa ve 

Abdülkerime ve kebire kızı Emineye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak 

olduktan sonra oğulları mezburun Seyyid Mehmed ve Seyyid Mustafa ve Seyyid 

Abdülkerim kendileri nefsinden asaleten ve ataları mezbure AiĢe ve kız karındaĢı 

mezbure Emine tarafından zikr-i ȃti bey„i ikrȃra vekil olduğı es-Seyid el-Hac 

Mehmed ibni Seyyid Abdullah ve el-Hac Mehmed nam kimesneler Ģehȃdetleriyle 

sabit olan mezbur es-Seyid Mehmed vekȃleten meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde 

Medine-i mezburede ġehreküstü mahallesi sükkȃnından rafi„a haze‟l-kitȃb el-Hac 

Halil ibni Yusuf nam kimesne mahzarında herbiri asaleten ve vekȃleten ikrȃr-ı tamm 

ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezburede MağarabaĢı kurbunda vakȋ„ Çömlkeci 

yeri dinmekle ma„ruf bir kıt„a hazrevat bostanının beĢ pare hissesini müteveffȃ-yı 

mezburun ile‟l-vefat mülkü olub bize irsen intikal itmekle bir tarafdan Anavayoğlu 

ve bir tarafdan Sülükcüoğlu ve bir tarafdan Tanburoğlu el-Hac Ahmed ve bir 

tarafdan el-Hac Ġbrahim mülkleri ile mahdud bostan-ı mezkȗrın beĢ pare hissemizi 

tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri  

POZ 100 

Sayfa 102 

Hüküm no 168’in devamı 

Bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile yüz on guruĢa iĢbu mezbur el-Hac Halil asaleten ve 

vekȃleten bey„ ve teslim ve temlik eyledik ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve temlik ve teslim 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur yüz on guruĢı merkum el-Hac Halil 

yedinden her birimiz ..?.. ahz ve kabz eyledik ba„de‟l-yevm bostan-ı mahdud-ı 

mezkûrda olan beĢ pare hissemiz merkum el-Hac Halilin mülk-i müĢterȃsıdır keyfe-

mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ 

bi‟t-taleb ketb olundı. Fi‟l-yevmi‟s-sabi„ iĢrin min Cemaziye‟l-evvel sene seb„ ve 

sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fazılzade el-Hac Halil Efendi, es-Seyid Ali Çelebi veledi ġen, Karatah Monla 

Mehmed Ġmam, Hacı Bereketoğlu Ahmed, Cumaoğlu Mehmed, Eskici Çomoğlu 

Monla Ebubekir, Kerçgizade Yeğni Monla Osman, Ahresoğlu Mehmed, Dibaloğlu 

Ali, MuhzırbaĢı Ġbrahim Ağa. 
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Hüküm no 169 

Hüküm no: 169 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Nafaka  

Belge özeti: Tarla-yı Cedid mahallesinde sȃkin es-Seyid el-Hac Mehmed ibni es-

Seyid Abdullah‟ın Hoydi aĢiretinden üç yaĢında olan Abdullah için nafaka 

verilmesinin Ģart olduğunu bildirmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı Cedid mahallesinde sȃkin rafi„a haze‟l-kitab es-Seyid el-

Hac Mehmed ibni es-Seyid Abdullah nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟t-

tevkȋrde takrir-i kelȃm ve ta„bir-i „ȃni‟l-merȃm idüb Hoydi aĢiretinden tahminen iĢbu 

üç yaĢında Abdullah nam sağiri ..?.. ben ahz ve imsȃk eyledim hȃlȃ nafaka ve kisve-

bahȃya iĢtirȃn ihtiyacı olmağla savb-ı Ģer„iden kadr-i ma„ruf nafaka ve kisve-bahȃ 

farz ve takdim olunub harç ve sarf ve lede‟l-hac istidȃneye ve vakt-i sağirede min 

lede‟l-ahz ve‟l-taleb üzerine rücu„a baki izin virilmek matlubumdur didikde hakim-i 

mevkȋ„ sadr-ı kitȃb ..?.. ve Hüseyin..?.. hazretleri tarih-i kitȃbdan yüz yirmi bir 

guruĢa rȃci fi‟l-vakt olan akçeden sağir-i mezburun nafaka ve kisve-bahȃsı içün külli 

yevm altı akçe nafaka ve kisve-bahȃ farz ve takdir idüb meblağ-ı mefruz mezkûr altı 

akçeyi sağir-i mezburın ..?.. harç ve sarfa ve lede‟l-hȃle istidȃneye ve vakt-i sağirde 

men lehȗ‟l-ahz ve‟l-taleb üzerine rücu„a mezbur es-Seyid el-Hac Mehmede izin 

virmeğin ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı. Fi‟l-yevmi‟l-rȃbi„ ve‟l-iĢrin min 

Cemaziye‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Kethüdazade Hasan Ağa, Felekzade Osman Ağa, Koca Mehmed Ağa, el-Hac Halil 

KöĢker. 

Hüküm no 170 

Hüküm no: 170 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Kefillik 

Belge özeti: Tarla-yı Atik mahallesi ahȃlisinden Karabiyd veledi Yağob nam 

Nasrȃni‟nin adı geçen kimselere kefil olduğunu ve kefilliği karĢılığını vermelerini 

talep etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı Atik mahallesi ahȃlisinden rafi„a haze‟l-sefer Karabiyd 

veledi Yağob nam Nasrȃni meclis-i Ģer„i Ģerif lȃzımȗ‟l-teĢrifde Medine-i mezburede 

Ehl-i Cefa mahallesi sükkȃnından Mustafa bin Yahya nam kimesne mahzarında 

üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitȃbdan on ay mukaddem iĢbu mezbur 

Mustafanın karındaĢı gayb „ȃni‟l-meclis Kara Halil nam kimesneye kendi malımdan 

seksen yedi guruĢ Ģürȗt-ı seb„ȃ-i mu„ayyine-i ta„dȃrı ve doksan bir gün va„de ile 

karındaĢı mezbure seksen yedi batman kahveye sȃlim-i Ģer„i idüb ol-haynda iĢbu 

mezbur Mustafa dahi müslim-fih mezkȗre kefil-i bi‟l-mȃl olmağla bi-hasbi‟l-kefȃlet 

mezburdan taleb iderim sȗ‟ȃl olunub edȃya tenbih olunmak matlubumdur didikde 
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gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Mustafa cevabında fi‟l-hakika iĢbu mersum Karabiyd tarih-i 

kitȃbdan on ay mukaddem gaib-i „ȃni‟l-meclis Kara Halile kendi malından seksen 

yedi guruĢı seksen yedi batman kahveye Ģürȗt-ı seb„a makbere-i ta„dȃdı ve doksan 

bir gün va„de ile selm-i Ģer„i eylediğini ve müslim-i fih mezkûr seksen yedi batman 

kahveye karındaĢı mezbur Halil kefil-i bi‟l-mȃl olduğını ikrȃr ve i„tirȃf itmekle „ȃli-

muceb ikrȃra bi-hasbȗ‟l-kefȃlet müslimin-fih mezkûr Süleyman yedi batman kahveyi 

müdde„i mersum Karabiyde edȃ ve teslime mezbur Mustafaya tenbih-i birrle ma-

vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı. Fi 26 min Cemȃziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa menzilci. 

Sayfa 103 

Hüküm no 171 

Hüküm no: 171 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: Kasım Ağa ibni Kahraman Ağa‟nın Ġbrahim‟e emanet ettiği eĢyaları talep 

etmesi hususunda 

 

Fi‟l-asl Rumkal„a kazȃsına tȃbi„ Araban nahiyesinde sakin Kahraman Kazığı 

cema„ȃtinden olub Medine-i Ayntabda bi‟l-misafire sakin rafi„a haze‟l-kitȃb Kasım 

Ağa ibni Kahraman Ağa nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-

i mezburede Tarla-yı atik mahallesinde sakin Ġbrahim ibni Deli Ahmed nam kimesne 

mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm tarih-i kitabdan beĢ sene mukaddem bir 

altın ..?.. ve bir pandol sa„at ve yedi sim hençer ve iki simli hamaylı ve on üç sim 

kaytan ve bir zümrüd kulak küpesi ve üç sim haydari ma„ baĢlık ve beĢ sim resme ve 

dokuz çift sim halhal ve yedi altın burun küpesi ve bir ..?.. kabzalı bıçak ve altı 

gümüĢlü bıçak ve altı çakı çakmak ve bir nargile ve on iki sim rahat kuĢak ve bir 

simli vezne ve iki menĢur ve beĢ çift sim bilezik ve dört kilim mezbur Ġbrahimin 

indine emȃnet ve men„ itmiĢidim hȃlȃ talebi derim cevabında fi‟l-hakika tarih-i 

kitabdan beĢ sene mukaddem eĢya-i mahalle-i mezkûrdan bir sim kaytan ve bir at 

baĢlığı ve bir reĢme ve bir halhal ve bir sim bıçak ve iki çakma çakmak ve bir sim 

bilezik ve bir raht kuĢakdan ma„dȃ bir altun sadr-ı hallaç ve yedi sim hançer ve bir 

pandol sa„at ve on iki sim kaytan ve bir zümrüd kulak küpesi ve üç sim raht ve iki 

baĢlık ve dört sim reĢme ve sekiz çift sim halhal ve yedi burun küpesi ve bir altın 

yaldızlı hançer ve iki çift kulak küpesi ve bir ..?.. kabzalı bıçak ve beĢ gümüĢlü bıçak 

ve dört çakı çakmak ve bir simli nargile ve on bir raht kuĢak ve bir simli vezne ve iki 

menĢur ve dört sim bilezik ve dört kili iĢbu mezbur Kasım Ağa karındaĢı müteveffi 

Kenan Ağa benim indime emanet-i vaz„ ve bana teslim ben dahi ale‟t-tarȋkȗ‟l-emȃnet 

ahz ve kabz eyledim ba„de birkaç gün mürurunda müteveffȃ-yı mezbur Kenanın 

zevcesi AiĢe nam hatun Ayntaba gelüb bu eĢyayı bir Müslümanın indine ..?.. ile 

birkaç yüz guruĢ istidȃne ile zevcem mahbusdur ıtlak edeyim deyü emr idüb ben dahi 
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mezburenin emri ile eĢya-i …mezkȗreyi bi‟l-cümle ahirin indine armağan ve beĢ yüz 

guruĢa istidȃne ve mezbureye beĢyüz batman kahveye teslim eyledim ba„de mezbur 

AiĢeden meblağ-ı mezburı taleb eylediğimde baki edavat imtinȃ„ idüb ben dahi 

eĢyayı füruht idüb rȃ‟ise mal ve bir yemeni edȃ eyledim lȃkin mezbur Kasım Ağa 

eĢyamın rehin olduğına razı olmuĢdur didikde gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbur 

Ġbrahimden merkum Kasım Ağanın rızasına beyyine taleb olundukda itȃn-ı 

beyyineden izhȃr-ı hücce idüb istihlȃf eyledikde fi‟l-hakika mezbur AiĢenin 

armağanına razı olmadığına mezbur Kasım Ağaya yemin teklif olundukda ol-dahi 

„ale‟v-vuku„ȗ‟l-mes‟ȗl halef-i bȃ‟isȗ‟l-asl itmeğin mezbur Ġbrahimin ikrȃrı 

mucebince eĢya-i mahruse-i mezkȗrenin armağan ve bey„ fuzuli olmağın aynları 

mevcud deyü aynların müstehlek deyü kıymetlerin mezbur Kasım Ağaya edȃ ve 

teslime mezbur Ġbrahime ba„de‟t-tenbih ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-

sadis ve‟l-iĢrin min Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Kısa Mehmed Ağa, es-Seyid Hacı Ahmed menzilci, fahrȗ‟l-akrȃn Seyyid Mehmed 

Emin Ağa, es-Seyid Ali Efendi Behisnizade, fahru‟l-ulema es-Seyid Mustafa Efendi 

müfti-i sabık. 

Hüküm no 172 

Hüküm no: 172 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tevbe mahallesinde sakin es-Seyid el-Hac Ahmed ibni Molla Ali‟nin 

vefatından sonra mal varlığının eĢleri ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tevbe mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan es-Seyid 

el-Hac Ahmed ibni Molla Alinin zevceleri Selver binti Mehmed ve Emine binti 

Ebubekir nam Hatunlar taraflarından zikr-i ȃti ikrara vekil olduğu zȃt-ı mezburtȃnı 

ma„rifet-i Ģer„iye ile Arifan el-Hac Ahmed bin Mahmud ve Ġmam Hüseyin bin 

Osman nam kimesneler Ģehȃdetleriyle ba-müsbet es-Seyid Mustafa ibni el-Hac 

Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde Medine-i mezbura tabi„ 

Mermenke nam karyede sakin ashab-ı haze‟l-kitȃb Hüseyin bin Osman ve diğer 

Osman bin Mustafa ve Mehmed bin Abdülgaffar ve Mehmed bin el-Hac Mustafa 

nam kimesneler vesȃ‟irleri mahzarlarında bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm 

idüb müvekkilelerim mezburtȃnın zevceleri müteveffȃ-yı 

POZ 99 

Sayfa 104 

Hüküm no 172’nin devamı 

Es-Seyid el-Hac Ahmedin zikr olunan Mertemenk köyü ortası deyn olmak üzre 

ahalisi zimmetinde dört yüz guruĢ çıpkı olub on yedi sene mukaddem fevt oldukda 
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meblağ-ı mezburun iki yüz elli guruĢı ibni Ümmü iĢbu Molla Osmana ve yüz elli 

guruĢu müvekkilelerim mezburtan Selver ve Emineye müteveffȃ-yı mezburun sȃ‟ir 

veresesi ma„rifetiyle hisse-i Ģer„iyeye ta„yin olunub bin yüz elli sekiz senesinde 

ahali-i karye ile iĢbu mezbur Molla Osman kendi nefsine asaleten ve mezbur Emine 

hȃlȃ zevcesi olmağla ve mezbure Selver kız karındaĢı olmağla mezburtȃna vekȃleten 

meblağ-ı mezbur dört yüz guruĢ ahz ve istifȃ-i hak ve ahali-i karyenin zimmetlerini 

ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat idüb lȃkin tarih-i kitȃbdan bir gün 

mukaddem mezbure Selver karındaĢımın sulh-ı mezkȗrına razı olmadım deyü da„vȃ 

itmiĢidi hȃlȃ mezburtȃn Selver ve Emine mukaddema mezbur Molla Osmanın 

kendülere vekȃleten olan sulhı tecdid ve kabul idüb amme-i da„ȃviden ahali-i 

karyenin zimmetlerini ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eylediler didikden 

sonra mezbur Molla Osman dahi meclis-i Ģer„ide ahali-i karye-i mezkȗre 

müvȃcehelerinde takrir-i kelȃm idüb fi‟l-hakika ibn-i Ümem müteveffȃ-yı mezbur es-

Seyid el-Hac Ahmedden müstakil meblağ-ı mezbur dört yüz guruĢı ahali-i karye 

yedlerinden alub elli sekiz senesinde kendi nefsime asaleten ve mezburtȃn Selver ve 

Emineye vekȃleten sulh ve ibrȃ olmuĢ idim hȃlȃ köy artası deyni olmak üzere ahali-i 

karye zimmetlerinde hakk-ı mutalebem kalmadı zimmetlerini ibrȃ ve iskat eyledim 

didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 26 min Cemȃziye‟l-

ahir sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Molla ..?.. es-Seyid Molla Yahya ibni es-Seyid Hacı Mehmed Efendi, 

Acemoğlu Mehmed, Dülüklüoğlu Molla Mehmed, ġerik es-Seyid Hacı Mehmed, 

Bakkal Fermanoğlu Hacı Mustafa, Ömer Ağa biraderi, Muhsinzade Abdullah Ağa, 

Çapoğlu Osman Bakkal, Deli Yahyaoğlu Mehmed, KarındaĢı Mehmed, Saplıoğlu 

Hacı Musa, Deli Ġbrahimoğlu Süleyman Ağa, karındaĢı Yahya Ağa, Gergerizade 

Mehmed Ağa. 

 

 

Hüküm no 173 

Hüküm no: 173 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: Hayik Müslüman mahallesinde sȃkin Kasab el-Hac Abdülkadir Ağa ibni 

Mustafanın vefatından sonra borçluların haklarını talep etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Hayik Müslüman mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt 

olan Kasab el-Hac Abdülkadir Ağa ibni Mustafanın sulbi kebir oğlu nam kimesne 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde medine-i mezbure tȃbi„ ve Mertemnike nam 

karye ahȃlisinden ashab-ı haze‟l-kitȃb Hüseyin ibni Mustafa ve Mehmed ibni 

Abdülkadir ve Mehmed ibni el-Hac Mehmed vesȃ‟irleri mahzarlarında bi‟t-tav„ȗ‟s-
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saf ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb babam müteveffȃ-yı mezbur el-Hac Abdülkadir 

Ağanın köy ortasında deyni olmak üzre iki yüz elli guruĢı ahali-i karye 

zimmetlerinde hakkı olub fevtinden sonra ben sağir iken kebir karındaĢım iĢbu 

Mustafa Ağa kıbel-i Ģer„iden bȃ-hüccet-i Ģer„iye vasi mensubum olub vesȃyı 

hasebiyle ahali-i karyeden yüz doksan guruĢ ahz ve kabz idüb amme-i da„ȃviden iĢbu 

mezburunun vesȃ‟ir ahali-i karyenin zimmetlerini ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve 

iskat idüb lȃkin ben ol-haynda sağir idim benim hissemi taleb iderim deyü ahali-i 

karyeden da„va sadrında olduğumda beyninize müslimun ve masalıhun tevasut idüb 

beni beni bir Mushaf-ı Ģerif ile inĢȃ-i akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı 

mezkȗrı kabul ve bedel-i sulh olan Mushaf-ı Ģerifi ahali-i karye yedlerinden ahz ve 

kabz idüb babam müteveffȃ-yı mezburun ahali-i karyeye köy ortası deyni olmak 

üzere def„ ve teslim eylediği meblağ-ı mezbur iki yüz guruĢa müte„allika amme-i 

da„ȃvi ve husumat ve imȃn-ı mutalebatdan iĢbu mezburunun ve ahali-i karyenin 

zimmetlerini ibrȃ ve iskat eyledim ve karındaĢım iĢbu mezbur Mustafa Ağanın ahz 

ve kabz eylediği dahi benim makbulüm olub razı oldum didikde mezbur Mustafa 

Ağa dahi meclis-i Ģer„ide mezburdan mahzarlarında ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm 

idüb köy ortası deyni olmak üzre mukaddema babamın medfu„ı olan meblağ-ı 

mezbur iki yüz elli guruĢu ben asaleten ve karındaĢım iĢbu mezbur Aliye vesayeten 

ahz ve kabz itmiĢidim benim dahi kat„a da„vȃ ve nizȃ„ım yokdur ahali-i karyenin 

zimmetlerini ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ben dahi ibrȃ ve iskat eyledim didikde 

gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 26 Cemaziye‟l-evvel sene 

1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Hifaf Molla Halil, Samlızade Hacı Musa, Ammizade Hacı Ġbrahim, Hifaf Süleyman, 

Battal Ağa yeğeni Osman Çelebi, Hallac Süleyman oğlu Hacı Mehmed, 

Düğümlüzade Ġbrahim Çelebi. 

Sayfa 105 

Hüküm no 174 

Hüküm no: 174 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayini 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢ mahallesinde sakin Bayram Molla Hasan ibni Mehmed‟in 

vefatından sonra oğluna amcasının vasi olarak tayin edilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Seng-i NakkaĢ mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan 

Bayram Molla Hasan ibni Mehmedin sağir oğlu Mehmede ammisi Sirac Mehmed 

vasi nasb ve ta„yin-i müĢeyyed fi 24 min Cemaziye‟levvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Behisnizade es-Seyid Ali Çelebi, es-Seyid Mustafa Çelebi biraderi, Ömer Bendeoğlu 

Ahmed Çelebi, ..?.. Ali Bayram. 
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Hüküm no 175 

Hüküm no: 175 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayini 

Belge özeti: ġehreküstü‟de vefat eden Hallac Abdullah bin Abdurrahman‟ın kızına 

vasi tayin edilip nafaka verilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstüde fevt olan Hallac Abdullah bin Abdurrahmanda 

sağir kızı Fatmaya validesi Rukiye binti Ahmed nam hatun vasi nasb ve ta„yin 

olunub talebiyle külli yevm altı akçe nafaka ve kisve-bahȃ karz-ı farz ve takdir Ģod. 

Fi 25 min Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

çerkeszadeMolla Mehmed, karındaĢı Molla Mehmed, Molla Osman veledi ġer, 

Abdullah Efendi imam-ı mahalle. 

Hüküm no 176 

Hüküm no: 176 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayini  

Belge özeti: Ġbn-i Eyüb mahallesinde vefat eden Hacı Hüseyin ibni Abdullahın kızına 

vasi tayin olunub nafaka tahsis edilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ġbn-i Eyüb mahallesinde fevt olan Hacı Hüseyin ibni Abdullahın 

sağire kızı Fatmaya validesi AiĢe binti Mustafa nam hatun vasi nasb ve ta„yin idüb 

talebiyle külli yevm altı akçe nafaka ve kisve-bahȃ farz ve takdir Ģod fi 25 min 

Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hal 

Çekmezade Abdullah Efendi, imam-ı mahkeme, Kara Veli Mehmed, Acemoğlu 

Mehmed, Ali tabi„i Emin Ağa, Tenbelzade Molla Ahmed. 

 

 

Hüküm no 177 

Hüküm no: 177 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ iĢlemi  

Belge özeti: Ammu mahallesinde Cemile binti el-Hac Mehmed‟in mülkünü 

Abdülaziz ve Kara Mehmed ve Ahmede üç yüz guruĢa sattığı hususunda 

 

Medine-i Ayntabda Ammu mahallesinde sakine Cemile binti el-Hac Mehmed nam 

Hatun zȃtı ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lȃzım‟l-tevkȋrde Medine-i 
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mezburede Tarla-yı Atik mahallesi ahalisinden rafi„-i haze‟l-kitȃb Abdülaziz ve Kara 

Mehmed ve Ahmed ebnȃ-i el-Hac Ali nam kimesneler mahzarlarında tabakata ikrȃr-ı 

tamm ve takrir-i kelȃm idüb bey„-i cȃ‟ȗ‟z-zikrin suduruna gelinceye değin yedimde 

mülk-i müĢteram olub medine-i mezbure fenasında su yukarısında Değirmenboğazı 

nam mahalde vȃkȋ„ iki tarafdan Tunaoğlu el-Hac Mehmed mülkü ve bir tarafdan 

değirmen ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud üç yüz müĢȃre hazrevat bostanının 

nısf hisse-i Ģayi„ini hȃlȃ tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfside ..?.. bey„-

i bȃt sahih-i Ģer„i ile nısf hisse-i Ģȃyi„amı iĢbu mezburdan Abdülaziz ve Kara 

Mehmed ve Ahmede üç yüz guruĢa selasen bey„ ve teslim ve temellik eyledim onlar 

dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temlik eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbur üç yüz guruĢu iĢbu mezburun Abdülaziz ve Kara Mehmed ve Ahmed 

yedlerinden bi‟t-tamam ve‟l-ikmȃ ahz ve kabz eyledim ba„de‟l-yevm mahdud-ı 

mezkûr hazrevat bostanının nısf hisse-i Ģayi„i iĢbu mezburunun mülk-i müĢterȃsıdır 

benim kat„a alaka ve müdahalem kalmadı hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf 

olsunlar didiklerinde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 26 min 

Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Mustafa Ağa ibni Kasabcı Abdülkadir Ağa, Köylüoğlu Ġbrahim ibni Hacı Osman, 

Bakkal Hüseyin BeĢe, Zağbeli oğlu Bakkal Hüseyin ibni Kör Halil, es-Seyid Mustafa 

Çelebi, Karagözoğlu Müezzin Molla Mehmed, Sinan Efendizade Seyyid Molla 

Ahmed, Bakkal Hüseyin Mehmed, Hurdacı Mehmed ALĠ, Hakimoğlu Mehmed 

bakkal, Hurdacı Seyyid Ali. 

Hüküm no 178 

Hüküm no: 178 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ iĢlemi 

Belge özeti: Kızılhisar Tahtani nam karye ahalisinden Katırcı Hacı Mustafa ibni el-

Hac Mehmed‟in mülkünü adı geçen kiĢiler toplam bin iki yüz elli guruĢa satıĢını 

yaptığı hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Kızılhisar Tahtani nam karye ahalisinden Katırcı Hacı 

Mustafa ibni el-Hac Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde 

sulbi kebir oğulları rafi„a haze‟l-kitȃb es-Seyid Mehmed Ali ve es-Seyid Mustafa 

mahzarlarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb bey„-i cȃ‟ȗz-zikrin 

suduruna gelinceye değin yedimde mülküm olub ..?... ma„lum on beĢ re‟s katır ve on 

beĢ re‟s bargirimi tarih-i kitabdan sekiz ay mukaddem ..?.. oğullarım iĢbu merkuman 

iĢtirȃken bin yüz yirmi guruĢ  

POZ 98 

Sayfa 106 

Hüküm no 178’in devamı 
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Ve medine-i mezburede ġarkiyan mahallesinde vȃkȋ„ iki tarafdan Kanberoğlu 

Mustafa Ağa mülki ve bir tarafdan Molla Hakkı ve bir tarafdan tarik-ı „ȃmm ile 

mahdud menzilimi dahi yüz otuz guruĢa cem„ȃ bin iki yüz elli guruĢa bey„-i bȃt 

sahih-i Ģer„i ile bey„ ve teslim ve temellik eyledim onlar dahi münasakaten iĢtirȃ ve 

kabul ve teslim ve temellik eylediklerinden sonra semeni olan meblağ mecmu„-ı 

mezkûr bin iki yüz altı guruĢa oğullarım iĢbu mezburdan es-Seyid Mehmed Ali ve 

es-Seyid Mustafa yedlerinden tamamen ahz ve kabz eyledim ve ahire olan düyunuma 

edȃ ve ifȃ eyledim ba„de‟l-yevm zikr olunan on beĢ re‟s katır ve on beĢ re‟s bargir ve 

menzil-i mahdud-ı mezkûr oğullarım iĢbu mezburan es-Seyid Mehmed Ali ve es-

Seyid Mustafanın mülk-i müĢterȃları ve hakk-ı sarflarıdır kat„a alaka ve müdahalem 

kalmadı hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i 

ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-hams ve‟l-iĢrin min Cemaziye‟l-evvel 

sene seb„ ve sittin ve miete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

El-Hac Ġbrahim Efendi ibni el-Hac Ġbrahim, Yazıcı Molla Hakkı, Nalband Mustafa, 

Kanberoğlu Mehmed, ÇeribaĢı Mehmed Beğ, Softaoğlu Süleyman, Kanberoğlu 

Mustafa Ağa, Pulcu Ebubekir ve Abdülkadir. 

Hüküm no 179 

Hüküm no: 179 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Nafaka 

Belge özeti: Çukur nam mahallede sakine Emine binti Yusuf‟un vefatıyle kızlarına 

dörder akçe nafaka verilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Çukur nam mahallede sakine iken bundan akdem vefat iden 

Emine binti Yusufun sağire kızları Siti Fatma ve Sultanın babaları rafi„a haze‟l-kitab 

Mustafa bin Hacı Ali nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde takrir-i 

kelȃm idüb sağirtan mezburtan Siti Fatma ve Sultana külli yevm dörder akçe nafaka 

ve kisve-bahȃ takdir-i Ģod fi 25 min Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Berber Molla Hüseyin, Kara vali Ahmed, Değirmencioğlu Mehmed, Ali bin Nebi, 

Tenbeloğlu Molla Ahmed, Cellad Ali, Hacı Sipahizade Kara Ahmed. 

 

 

 

Hüküm no 180 

Hüküm no: 180 Tarihi: 1167 
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Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Beğ mahallesinde sȃkin el-Hac Mehmed ibni Cuma‟nın vefatı ile mal 

varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Beğ mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan Neccar el-

Hac Kara dinmekle ma„ruf el-Hac Mehmed ibni Cumanın verȃseti zevce-i menkuha-i 

metrȗkesi Fatma binti Hacı Mehmed ile sulbi kebir oğlu Mustafaya ve kebire kızları 

AiĢe diğer Fatmaya münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra 

mezbur Mustafa kendi nefsinden asaleten ve mezburan Fatma ve diğer Fatma ve 

AiĢe taraflarından zikr-i ȃti bey„i ikrȃra vekil olduğı Ġsmail bin Ġbrahim ve Mustafa 

bin Mehmed nam kimesneler Ģehȃdetleriyle sabit olmağla vekȃleten meclis-i Ģer„a 

hatır-lazımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede Tarla-yı Atik mahallesinde sakin rafi„a 

haze‟l-kitȃb Rukiye binti el-Hac Ali nam hatunun karındaĢı ve tarafeynden zikr-i ȃti 

bey„i tasdika vekil-i müseccil-i Ģer„isi olan Mehmed ibnȗ‟l-mezbur el-Hac Ali nam 

kimesne mahzarında asaleten ve vekȃleten ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb medine-i 

mezbure fenasında MeydanbaĢı nam mahalde vȃkȋ„ bir tarafdan Semeroğlu es-Seyid 

Mehmed ve bir tarafdan Mustafa el-Hac Ebubekir ve bir tarafdan Kalalı Ġbrahim ve 

bir tarafdan Hacı Mahalli avreti mülkleri ile mahdud yüz müĢȃre hazrevat bostanı 

babamız merkum Neccar Hacı Mehmedin ile‟l-vefat mülki olub ba„de vefat bize 

intikal itmiĢidi hȃlȃ biz dahi mahdud-ı mezkûr hazrevat bostanımızı tarafeynden icȃb 

ve kabulü ve Ģürut-ı müfsideden „ȃri bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile asaleten ve vekȃleten 

müvekkilem mezbureye kıyyeye iki yüz kırk beĢ guruĢa bey„ ve teslim ve temellik 

eyledik mezbure dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbur iki yüz kırk beĢ guruĢu müvekkile-i mezbure Rukiye yedinden 

herbirimizz asaleten ve vekȃleten ahz ve kabzz eyledik ba„de‟l-yevm mahdud-ı 

mezkûr hazrevat bostanı müvekkile-i mezbure Rukiyenin mülk-i müĢterȃsıdır bizim 

kat„a alaka ve müdahalemiz kalmadı hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun 

didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-sadis ve‟l-

iĢrin min Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Bostancı ġeyhi Hasan, Kürkcüoğlu Mehmed, Battal Büyüklü Hallac Hüseyin, 

ġalvarlıoğlu Usta Ali, Bakkal Halil oğlu Hasan, Zağiyelioğlu Hüseyin BeĢe, 

Köylüoğlu Ġbrahim ve oğlu es-Seyid Molla Ebubekir, Hatib Behisnizade Molla 

Mehmed. 

Sayfa 107 

Hüküm no 181 

Hüküm no: 181 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Mal paylaĢımı ve satıĢ 

iĢlemi 

Belge özeti: Fatma binti el-Hac Abdullah‟ın Ağa bostanında dört sehim hissesinin 
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olduğunu iddia etmesi ve hissesini sattığı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ehl-i cefa mahallesi sakinelerinden Fatma binti el-Hac Abdullah 

nam hatuna zȃti ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i 

mezburede Seng-i Tavil mahallesi ahalisinden rafi„a haze‟l-kitȃb Battal büyüklü 

Molla Mustafa ibni Sadık ve Mehmed ibni Hazar nam kimesneler mahzarlarında 

ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbura tȃbi„ Kilisecik nam karye 

türabında vȃkȋ„ Ağa bostanı dinmekle ma„ruf bahçenin on sehimde dört sehim hissesi 

benim mülküm olub bundan akdem Ģeriklerimiz ile beynimizde iktisam murad 

eylediğimizde olan hüccet-i Ģer„iye nȃtık olduğı üzere ma„rifet-i Ģer„le taksim ve 

benim hisseme on iki beran ȃrik ve on iki berȃn narlık ta„yin ve tahsis olunmuĢ idi 

hȃlȃ ber-vech-i muharrer ta„yin ve efrȃz olunub hisse-i mülküm olan bahçenin dört 

sehimde üç sehimini tarafeynden icȃb ve kabulü havi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bey„-

i bȃt sahih-i Ģer„i ile iĢbu merkuman Molla Mustafa ve Mehmede ale‟l-iĢtirȃk elli beĢ 

guruĢa bey„ ve teslim ve temellik eyledim merkuman dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim 

ve temellik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz elli beĢ guruĢı 

merkuman yedlerinden tamamen ahz ve kabz eyledim ba„de‟l-yevm zikr olunan üç 

sehim hisse-i bahçeden benim kat„a alaka ve müdahalem kalmadı iĢbu mezburanın 

mülk-i müĢterȃsıdır hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsunlar didikde gıbbe‟t-

tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-yevmi‟l-sadis ve‟l-iĢrin 

min Cemaziye‟l-evvel sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

..?..Molla Ahmed, Ömer Ağa kethüdȃ-yı divan, Ġmam Ömer Efendi, Yakuboğlu 

Molla Ali, Mezarcı Molla Halil, es-Seyid Yusuf ibni Ahmed, Çulcu Abdülgaffar, 

Bakkal Solak Mehmed, Zenbilci ve gulamcı Hüseyin, Mehmed ibni Ahmed, el-Hac 

Mustafa Ġsmail ibni Molla Hüseyin. 

Hüküm no 182 

Hüküm no: 182 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ  

Belge özeti: Ehl-i Cefa mahallesi sakinelerinden Fatma binti el-Hac Abdi‟nin 

Kilisecik karyesi civarında Ağa Bostanı bahçesinden dört sehim mülkü olduğunu ve 

bunun bir sehimini Ahmed Ağa‟ya satıĢını yaptığı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ehl-i Cefa mahallesi sakinelerinden Fatma binti el-Hac Abdi 

nam hatun zȃti ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lazımȗ‟l-tevkȋrde 

karındaĢıoğlu rafi„a haze‟l-kitȃb Ahmed Ağa ibni Mehmed Ağa nam kimesne 

mahzarında ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbure kazȃsında 

Kilisecik nam karye turȃbında vȃkȋ„ Ağa Bostanı dinmekle ma„ruf bahçenin on iki 

sehimde dört sehimi benim mülküm olub bundan akdem Ģeriklerimiz ile beynimizde 

iktisȃm edȃ eylediğimizde olan hüccet-i Ģer„iyye-i natık olduğı üzre ma„rifet-i Ģer„le 
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taksim ve benim hisseme on iki baran erk ve on iki baran narlık ta„yin ve efraz 

olunub hassaten mülküm olan dört sehim hisse-i bahçenin bir sehimini iĢbu merkum 

Ahmed Ağaya tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bey„-i bȃt 

sahih-i Ģer„i ile otuz guruĢa bey„ ve teslim ve temellik eyledim ol-dahi iĢtirȃ ve kabul 

ve teslim ve temellik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr otuz guruĢu 

tamamen ahz ve kabz semen eyledim ba„de‟l-yevm zikr olunan bir sehimde kat„a 

alaka ve müdahalem kalmadı iĢbu mezbur Ahmed Ağanın mül-i müĢterȃsıdır hasbe-

mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-

taleb ketb olundı fi 24 min Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Ömer Ağa kethüdȃ-yı diavn, Mütevelli Molla Ahmed, Ömer Efendi Ġmam-ı Ehl-i 

Cefa, Çulcu Abdülgaffar, Ġkiz Ahmed BeĢe, Mezarcı Molla Halil, Çulcu Ebubekir, 

Çulcu Osman, Zenbilcioğlu el-Hac Hüseyin, Çarkerten oğlu Hüseyin, Solak 

Mehmed, ÇeribaĢı Mehmed. 

POZ 97 

Sayfa 108 

Hüküm no 183 

Hüküm no: 183 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: es-Seyid Kara Halil ibni es-Seyid Ġbrahim‟in yedi tiğek bağını Mehmed 

Efendi ve es-Seyid el-Hac Ahmed Ağaya yüz kırk guruĢa sattığı hususunda 

 

Medine-i Ayntaba tabi„ Germeğin nam karye ahalisinden es-Seyid Kara Halil ibni es-

Seyid Ġbrahim nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i 

mezburede Çukur nam mahalle ahalisinden rafi„a haze‟l-kitȃb Mehmed Efendi ibni 

Mehmed ihzar ve es-Seyid el-Hac Ahmed Ağa ibni Osman Çelebi mahzarlarında 

bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb ma cȃ‟ȗ‟z-zikrin suduruna değin 

sülk-i mülkde meslek olub karye-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan Ekici Ebubekir 

mülki ve iki tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ve bir tarafdan arz-ı hȃli ile mahdud ..?.. yedi tiğek 

bağımı hȃlȃ tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bey„-i bȃt sahih-i 

Ģer„i ile iĢbu mezburan Mehmed Efendi ve es-Seyid el-Hac Ahmed Ağaya yüz kırk 

guruĢ bey„ ve teslim ve temlik eyledim onlar dahi münasakata iĢtirȃ ve kabul ve 

teslim ve temellik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur yüz kırk guruĢı 

mezburȃn Mehmed Efendi ve el-Hac Ahmed Ağa yedine tamamen ve kȃmilen ahz ve 

kabz eyledim ba„de‟l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûr mevkufȃnın mülk-i müĢterȃsıdır 

benim kat„a alaka ve müdahalem kalmadı hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf 

olsunlar didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 25 

Cemaziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 
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Es-Seyid Kara Mehmed ibni Mustafa karye-i mezburdan, es-Seyid el-Hac Mehmed 

ibni Sabri karye-i mezburdan, el-Hac Hüseyin ..?.., el-Hac Ali ibni Molla Musa, 

..zade Molla Ahmed. 

Hüküm no 184 

Hüküm no: 184 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Kozanlı mahallesinde sakin Mehmed ibni Mehmed‟in kendi mülkü olan 

yerini damadı es-Seyid Ġbrahim‟e  otuz guruĢa satıĢını yaptığı hususunda 

 

Medine-i Ayntabda Kozanlı mahallesinde sakin iken Mehmed ibni Mehmed nam 

kimsene meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde damadı rafi„a haze‟l-kitȃb es-Seyid 

Ġbrahim ibni es-Seyid Mustafa nam kimesne mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tamm 

ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan muhzırcı oğlu Mehmed 

ve bir tarafdan Cennet avret mülkleri ve iki tarafdan tarik-ı hass ile mahdud bir 

fevkani ve iki tahtani beyt ve bir matbah ve birer havluyı mu„ayyene müĢtemil 

menzilimi tarih-i kitabdan üç sene mukaddem bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile damadım 

iĢbu mezbur es-Seyid Ġbrahim otuz guruĢa bey„ ve teslim ve temellik eyledim ol-dahi 

iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr 

otuz guruĢı tarih-i mezburda damadım merkum es-Seyid Ġbrahimin yedinden 

tamamen ahz ve kabz eyledim ba„de‟l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûr ve imȃm-ı 

mezkȗrın mülk-i müĢterȃsıdır hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-hams ve‟l-iĢrin 

min Cemȃziye‟l-evvel sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Ali Çelebi Bakkal, Ali BeĢe ibni es-Seyid Ali BeĢe, Sirac Molla Ebubekir 

oğlu Molla Süleyman, Antakiyelioğlu es-Seyid Ahmed. 

Hüküm no 185 

Hüküm no: 185 Tarihi: 1167 

Belge türü:  Belge Konusu: Dua 

Belge özeti:  

 

Bismillȃhirrȃhmanirrahim  

Elhamdüllilȃh-i sabitȗ ahdiyete ba-vazhȗ‟l-hücce ve akvȃ-yı‟l-binȃtȗ‟llezi yahekem 

bi-hak ve yenfehekȗm fi‟l-arzin ve‟l-semevȃt ve‟l-salavat „ȃli Muhammed sahibȗ‟l-

hacerȃt ve‟l-ȃyȃt ve ȃlȃ alihi ve sahbihi zü‟l-sa„ȃdet ve‟l-kirȃmȃt ve ba„deti vaki„ȗ‟l-

bidȃ‟i fi haze‟l-makamȗ‟t-tahrir …hicȃri lede‟l-hükkȃm nahnȗ‟l-hücce ve‟l-

mürȃselȃt ve‟l-evȃmir ve‟l-berevȃt ve defȃterȗ‟l-muhalefȃt fi zimmetü‟l-Ģerif 

kazȃtü‟l-Ġslȃm umdetü‟l-ulemȃ ve‟l-ȃzȃm Mevlana el-fazlȗ‟l-kȃmil Feyzullah Efendi 
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…Te„ȃli küllü‟l-umur ve‟l-kemȃl ve asima „ani‟l-afȃt ve‟l-emvȃl ve hüve hakimȗ‟Ģ-

Ģer„i‟l-beyyine min cȃnib-i a„lemȗ‟l-ulemȃ‟il-mütebahhirin ve efdalȗ‟l-fudelȃ‟il-

müteverri‟in hazreti Mevlana el-azim ve Mevlana ile‟l ecli‟l-kerim Ahi bin 

Abdürrahim Efendi el-kadı be-asakir-i Anadolı sabıka iyalullah ba-irȃde-i sabıka 

ve‟l-ahkam gurre-i Cemaziye‟l-ahir sene 1167. 

Sayfa 109  

Hüküm no 186 

Hüküm no: 186 Tarihi: 1167 

Belge türü: Berat atama Belge Konusu: Naib tayini 

Belge özeti: Ayntab kazȃsına naib tayin edilmesinin talep edilmesi hususunda  

 

Ġzzet-me„ȃb Ģeri„ȃt-nisȃb Feyzullah Efendi dȃme ..?.. 

Tahiyyȃt-ı safiyyȃt ve teslimȃt-ı vȃfiyye ittihafıyle inhȃ olunur ki sene seb„ sittin ve 

mi‟ete ve elf Cemaziye‟l-ahiri gurresinden zabt olunmak üzre ber-vech-i arpalık 

mutasarrıf olan Medine-i Ayntab kazȃsının niyabeti tarafımızdan size tefviz sipariĢ 

olunmuĢdur gerekdir ki ber-muceb-i mürȃsele Cemaziye‟l-ahire gurresinden zabt ve 

beyne‟l-ahȃli icrȃ-yı ahkȃm-ı Ģer„iyede kemȃl-i mertebe taharri ve basiret üzre olub 

cȃre-i Ģer„iden …?.. inhirȃf itmeyesiz ve‟s-selȃm hurrire fi‟l-yevmi‟l-aĢer min 

Rebi„ȗ‟l-ahir sene 1167. 

El-asr Abdurrahman el-kadı be-asakir-i Anadolı. 

Hüküm no 187 

Hüküm no: 187 Tarihi: 1166 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Ölen askerlerin bıraktığı metrukatların kaydedilmesi ve vȃrisleri arasında 

paylaĢtırılması hususunda. 

 

Sa„ȃdetlü semahȃtlü mekremetlü mürüvvetlü sultanım hazretlerinin mecmu„ı envȃ„ 

aziz ve sa„ȃdet olan saha-i kerdȗn-saha-i mekȃrim ȃrȃları savb-ı nezihat evine inȃyet 

ta„zim ve ikrȃm ve nihayet yekrim ve ihtiram birrle ..?.. zeyb-efzȃ-yı ..?.. sa„ȃdet ve 

ikbal ve çarbaĢ neĢin-mesned rıf„at ve iclȃl olmaları da„vȃt-ı icȃbet ȃyȃtı tekmil ve 

itmȃm kılındığı siyakında bir vayeste-mahlas bi-merȃlarıdır ki ber-vech-i aralık 

asude-i zir-himȃyeleri olan Medine-i Ayntab vesayetce kazȃlarında iĢbu sene sitte ve 

sittin ve mi‟ete ve elf Recebü‟l-mu„azzamın beĢinci günü vakı„a olan mevtȃ-yı 

askeriye muhȃlefȃtını tahrir ve terhim ve beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟l-Ģer„iyye tevzi„ 

ve taksim hususunu Ģeref-yȃb hizmet-i niyȃbetleri olan efendiler dȃ‟iler beyyine 

tenbih buyurmaları mütevakȋ„ ve müsted„ȃri baki ..?.. eyyȃm ..ikbȃl-efzun.. 

Mine‟l-muhtass Lütfullah el-kadı be-asakir-i Anadolı. 
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…?... Bi-medine-i Kostantin 

Hüküm no 188 

Hüküm no: 188 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı  

Belge özeti: Kürtünciyan mahallesinden olan es-Seyid Hacı Mehmed ibni es-Seyid 

Hacı Ġbrahim‟in vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürtünciyan mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan 

..oğlu dinmekle ma„ruf es-Seyid Hacı Mehmed ibni es-Seyid Hacı Ġbrahimin verȃseti 

zevcesi Halime binti Ebubekir ile sağire kızı Fatmaya ve li-ebeveyn karındaĢları es-

Seyid Ali ve ga‟ib-i „ani‟l-beled es-Seyid Mustafa ve Seyyid Osman ve li-ebeveyn 

kız karındaĢları Hatice ve Fatmaya münhasıra olduğı Ģer„ȃn zȃhir ve müstehak 

olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le ve sağire-i 

mezburtȃn ammisi ve kıbel-i Ģer„iden mensub vȃsi mezbur Seyyid Ali ma„rifetiyle 

tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur 

fi‟l-yevmi‟l-sadis min Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 30, sahan 1 guruĢ 1,5, güğüm 1 guruĢ 1, sahan 

5 guruĢ 1 rub„ 1, kȃse 2 guruĢ 0,5, kefgir 1 rub„ 1, ibrik 1 guruĢ 1, mum iskemlesi 1 

rub„ 1, yorgan 1 ve döĢek 1 guruĢ 2, kilim 2 zil 1 guruĢ 5, köhne halı guruĢ 0,5 

cem„ȃn yekûn guruĢ 43. 

 

POZ 96 

Sayfa 110 

Hüküm no 188’in devamı 

Minhahȗ‟l-ihracȃt 

Mihr-i mü‟eccel müsbet zevce-i mezbure Halime guruĢ 5, resm-i kıymet „ȃri guruĢ 1 

pare 3, kȃtibe guruĢ 0,5, çukadariye guruĢ 2, muhzırana pare 7, sȃ„iye guruĢ 1, harc-ı 

hüccet deyni guruĢ 1, kalemiye rub„ 1, cem„ȃn yekûn guruĢ 9,5. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 23,5. 

Hisse-i zevce-i mezbure Halime guruĢ 4, muhassa 22,5. 

Hisse-i bintü‟l-mezbur Fatma guruĢ 16 rub„ 3,  

Hisse-i zevci‟l-mezbur Seyyid Ali guruĢ 3 muhassa 16. 

Hisse-i ibnȗ‟l-mezbur es-Seyid Mustafa guruĢ 3 muhassa 16. 
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Hisse-i ani‟l-mezbur es-Seyid Osman guruĢ 3 muhassa 16. 

Hisse-i hattȗ‟l-mezbur Fatma guruĢ 1,5 muhassa 8. 

Hisse-i ahti‟l-mezbur Hatice ..?.. guruĢ 1,5 muhassa 3,5. 

Hüküm no 189 

Hüküm no: 189 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayini 

Belge özeti: Kürtünciyan mahallesinden olan es-Seyid el-Hac Mehmed ibni es-Seyid 

el-Hac Ġbrahim‟in çocuklarına intikal eden mirasları için henüz yaĢları küçük olduğu 

için vasi tayin edilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürtünciyan mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

Hundicioğlu dinmekle ma„ruf es-Seyid el-Hac Mehmed ibni es-Seyid el-Hac 

Ġbrahimin sulbiye sağire kızı Fatma ile li-ebeveyn karındaĢları es-Seyid Mustafa ve 

es-Seyid Osman nam gȃ‟iblere müteveffȃ-yı mezbur es-Seyid el-Hac Mehmedden 

ba-defter-i kassam irsen isȃbet isȃbet ve intikal iden hisse-i Ģer„iyelerini hıfz ve zabt 

ve sağire-i merkumenin tesviye umurına kıbel-i Ģer„iden bir vasi nasb ve ta„yin 

olunmak lȃzım ve mühim olmağla müteveffȃ-yı mezburun diğer li-ebeveyn karındaĢı 

rafi„a haze‟l-kitȃb es-Seyid Ali nam kimesne hizmet-i merkume uhdesinden 

gelmekle kadir müstakim ve dindar olduğı zeyl-i rȃkimde muharrerȗ‟l-esȃmı 

müslimin ihbarlarıyle lede‟l-Ģer„ȗ‟l-enver zȃhir ve müstehak olmağla hakim-i 

mevkȋ„i sadr-ı kitȃb tavile ve hüsn-i me‟ȃb hazretleri merkum es-Seyid Ali sağire-i 

merkume Fatmaya vasi ve AiĢe mezburan es-Seyid Mustafa ve es-Seyid Osmana 

kaym nasb ve ta„yin idüb mȃl-i mevruslarını ba-defter-i kassam zabt ve hıfz vesȃ‟ir 

tesviye umurlarına vasi merkume izin virildikde ol-dahi kabul ve merȃsmini edȃya 

ta„ahhüd ve iltizȃm itmeğin ma-hüve‟l-vȃkȋ„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-

yevmi‟l-sȃbi„ min Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Ali Bali Ahizade, Baytaroğlu Hüseyin, Pir Sultanoğlu Mustafa, Çıplak 

karındaĢı Ali. 

Hüküm no 190 

Hüküm no: 190 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesi sakinlerinden olan Emine binti Mustafa‟nın 

mülkünü kardeĢinin oğlu el-Hac Osman‟a otuz guruĢa sattıĢını gerçekleĢtirdiği 

husussunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi sȃkinlerinden Emine binti Mustafa nam 

Hatun zȃti ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde karındaĢıoğlu olub mahalle-i 
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mezbure ahalisinden rafi„a haze‟l-kitȃb el-Hac Osman BeĢe ibni Osman nam 

kimesne mahzarında bi‟t-tav„ȗha ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb bey„i cȃ‟ȗz-

zikrin sudurına değin sülk-i mülkde münselek ve mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir 

tarafdan Hasan ve bir tarafdan Fatma Hatun ve bir tarafdan Monla Abdürrezak 

menzilleri ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir tahtani beyt ve bir matbah ve 

bir beĢr-i mȃ‟i ve havluyı mu„ayyineyi müĢtemil menzilimi tarafeynden icȃb ve 

kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile iĢbu karındaĢım 

oğlu el-Hac Osman otuz guruĢa bey„ ve teslim ve temellik eyledim ol-dahi iĢtirȃ ve 

kabul ve temellik ve teslim eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur otuz 

guruĢı merkum el-Hac Osmana yedinden tamamen ahz ve kabz eyledim ba„de‟l-

yevm mahdud-ı mezkûr menzil-i merkum el-Hac Osmanın mülk-i müĢterȃsıdır 

hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ 

bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-hams min Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve 

mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

..?.. Mehmed Efendi, OdabaĢı ibni el-Hac Hüseyin, el-Hac Seydi ibni Mehmed, 

Yusuf veled-i ġen, Samancı Mehmed BeĢe, karındaĢı Ömer. 

 

 

 

 

Sayfa 111 

Hüküm no 191 

Hüküm no: 191 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vergi tahsili için 

görevlendirme yapılması 

Belge özeti: Kürkciyan mahallesine vergi toplaması için görevlendirilen es-Seyid 

Ali‟nin vefat etmesiyle yerine oğlu Osman‟ın tayin edilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürkciyan mahallesinin zikr-i ȃti meĢrut ve kazata bȃ-berȃt-ı ȃli-

Ģȃn mütevellisi olan rafi„a haze‟l-kitȃb Molla Ali ibni Molla Ömer nam kimesne ile 

mahalle-i mezbur ahalisinden Zaifi Mehmed Efendi ibni Molla Ebubekir ve Hafız es-

Seyid Ali Efendi ibni Mehmed Ağa ve Neccar Usta Ali ibni el-Hac Hasan ve 

Hüseyin ibni Molla Ömer ve Ebubekir bin Abdullah nam kimesneler vesȃ‟irleri 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde zikr-i ȃti „ȃkara mülkiyet üzre vazi„atȗ‟l-yed 

olan AiĢe binti Kara Abdullah nam Hatun mahzarında her biri üzerine da„vȃ ve 

takrir-i kelȃm idüb fi‟l-asl mahallemiz ahalisinden olub sabıka Mora müftüsü olan 

Kara Osman-zade Ömer Efendi ibni Osman bin Yusuf tarih-i kitabdan yirmi üç sene 
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mukaddem Medine-i mezburede arsa meydanında vakȋ„ Kasab Dede Abdülgaffar 

dükkȃnı ve etsȃlinde bir bȃb attar dükkȃnı ve mukaddema berber dükkȃnı olub hȃlȃ 

Hayanioğlu Sakiz olduğı attar dükkȃnı ve kal„a altında vȃkȋ„ Leblebici Ali ile 

müĢterek nısf dükkȃn ve ..?.. nam mahallede vȃkȋ„ fevkȃni bir göz değirmenin otuz 

iki sehimde iki sehimi ve değirman-ı mezkûr kurbunda vȃkȋ„ bir kıt„a ..?.. mülk bağ 

ve Kızılhisar-ı kebirde vȃkȋ„ lede‟l-ahȃli ve‟l-ceyrȃn ma„lumȗ‟l-hudud mülk bahçe 

ve karye-i Hıyamda vȃkȋ„ cevizlik ve Çartıl nam karyede vȃkȋ„ dört keyl tohum 

isteyip ider bir kıt„a tarla ve mahalle-i mezburda vȃkȋ„ hariciye ve dahiliye menzilini 

hayatında vakf-ı sahih-i Ģer„i ile vakıf ve mahmiye-i Ġstanbulda Mahmud PaĢa 

mahkemesine sicil-i mahfuza kayd ve beher sene hasıl olan gallat ve icȃrȃtı ba‟de‟l-

na„im ve‟l-termim evvela kendi nefsine ba„de vefat karındaĢı oğlu müteveffi es-

Seyid Aliye onun dahi fevtinden sonra mezbur es-Seyid Alinin evlȃd-ı evlȃdına zikȗr 

ve inȃs ale‟l-tesviye mutasarrıf olub mezbur es-Seyid Alinin evlȃdı münkarız 

oldukda salifü‟l-zikr Kürkciyan mahallesinde vȃkȋ„ olan tekȃlife verilen ve vazife-i 

tevliyet beher yevmi dörder akçe ola ve ahali mahallece nazır ola deyü Ģart ve ta„yin 

ve tescil idüb mezbur es-Seyid Ali hayatında on beĢ seneden tecaviz vakfiyede üzere 

mutasarrıf olub fevt oldukda nöbet tasarruf oğlu Osman nam sağire intikal idüb 

validesi iĢbu mezbure AiĢe hatun evvel haynda canib-i Ģer„iden sağir-i mezbure ..?.. 

ile vakfın umurına kıym-nısf ve vakfiyet üzere mutasarrıf olub sağir-i mezbur dahi 

fevt olub merkum es-Seyid Alinin evlȃdı münkarız oldukda ber-muceb-i Ģart vakf-ı 

mahalle-i mezbureye intikal ve bundan akdem vakfiyeti sabit ve canib-i Ģer„iden 

hüccet-i Ģer„iye dahi olunmuiken mezbur AiĢe bir seneden berü ve mülkiyet üzre 

mutasarrıf olmağla sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi icrȃ olunmak matlubumuzdur 

didiklerinde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbure AiĢe cevabında fi‟l-hakika zevcim müteveffȃ-yı 

mezbur es-Seyid Ali on beĢ seneden mütecaviz mutasarrıf olub ba„de vefat oğlumuz 

Osman nam sağire için ben zabt eyledim sağir-i mezbur dahi fevt olub mezbur es-

Seyid Alinin evladı münkarız oldukda ahali-i mahalle ve vakfiyet üzere bir hüccet 

ibrȃz ve zabt eylediler bir sene mukaddem ahali-i mahalle ile mürafa„a-i Ģer„i 

olduğumuzda asıl vakıf Ģahidleri olmayub etyȃn beyyineden acizlerine binȃ‟en kasr-ı 

yedlerine tenbih ve bȃki mülkiyet üzere teslim ve yedime hüccet i„tȃ olundı didikde 

mezburenin hüccetine nazır olundukda ber-vech-i muharrer ahali-i mahalle asıl vakfa 

etyȃn-ı beyyineden izhȃr-ı acizlerine binȃ‟en vakıf da„vȃsından men„ oldukları 

mestur bulunub asıl vakıfda ..?.. dahi sehavet makbul olduğı ketb-i vakfiyede meĢhun 

olub ba-husus ..?.. fasl-ı fi‟l-Ģehȃvȃt … ma„da bir arsanın vakfiyet-i Ģehȃdete kȃ‟in 

Zeyd ve Ömer ve arsa-i mezbure Bekirin falan mescid-i Ģerifde imam olanlara 

vakfiyedir deyü Ģehȃdet ile esma„la makbule olurdu cevab bȃ-savabında olur deyü 

buyurulduğu mestur olmağın ahali-i mahalleden beyyine taleb olundukda ulemȃ‟-i 

kirȃmdan Abdurrahman Efendi ibni Ali Efendi ve Seyyid Mustafa Efendi ve 

Ebubekir Efendi ve Seyyid el-Hac Mahmud Efendi ibni el-Hac Yahya ve Seyyid Ali 

Efendi ibni Seyyid Hasan Çelebi ve Molla Nureddin ibni Mehmed Efendi nam 

kimesneler meclis-i Ģer„a hazırun olub eserü‟l-istiĢhȃd ve fi‟l-hakika iĢbu vakfiye-i 

ma„mul ..?.. olduğı üzre zikr olunan vekȃleti ve değirmen hissesi ve bac ve tarla ve 
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menzil-i Mora teftiĢ müteveffi Kara Osmanzade Ömer Efendi ibni Osman ibni 

Yusufda evvelȃ kendi 

POZ 95 

Sayfa 112 

Hüküm no 191’in devamı 

Nefsine ba„de vefat karındaĢı oğlu es-Seyid Aliye ba„de evlȃd-ı evlȃdına ve ba„de‟l-

inkıraz zikr olunan Kürkciyan mahallesine vakıfdır ve yirmi üç seneden berü 

mazmunıyle amel olunan iĢbu vakfiye dahi sabıka Ayntab naibi ve ol-haynda 

Mahmud PaĢa mahkeme-i Ģerifesi naibi el-Hac Ġbrahim Efendinin hat ve hatmi hȃvi 

ve kazȋyye-i ma„dud ihbȃsıdır ve bundan akdem dahi iki def„ vakfiyetine hükm-i 

Ģer„i lȃ-hak oldu bu vecihle asıl vakfa Ģahidleriz Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri 

edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul 

olmağın ber-muceb-i fetevȃ-yı Ģerife mantuk vakfiye-i ma„mȗl-bahȃzikr olunan ve 

lȃkin değirmen ve bağ ve menzilin vakfiyetine Ģer„ȃn hükm ve mezbure AiĢenin 

kasr-ı yedine tenbih-i birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-aĢer min 

Cemaziye‟l-ahir sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahrȗ‟l-ulemȃ‟il-azȃm es-Seyid Mehmed Efendi, fahrȗ‟l-a„yȃn es-Seyid Mehmed 

Emin Ağa, Bedir Seyyid Ali Efendi, Kethüdazade Hasan Efendi, Kılanzade Osman 

Ağa, Gerciğinzade Hacı Mehmed Efendi, Nalçacızade Mustafa Efendi, Menzilci es-

Seyid Hacı Ahmed, ve Abacıoğlu Mehmed, Katib Molla Memi Ali, Koca Mehmed 

Ağa. 

Hüküm no 192 

Hüküm no: 192 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Akyol mahallesinden olan Ġbrahim bin Muhsin‟in vefatından sonra mal 

varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Akyol mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan Ġbrahim 

bin Muhsinin verȃseti zevcesi Satı binti Hüseyin ile sulbi kebir oğulları es-Seyid 

Mehmed ve es-Seyid Abdülbaki ve gaib-i „ȃni‟lbeled es-Seyid Aliye ve kebire kızı 

Sakineye münhasır olduğu Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı 

mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur. Fi 11 min Cemaziye‟l-ahir sene 1167. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 120, karye-i Isbaturında bağ tiğek 250 guruĢ 

12, nısf inek guruĢ 6, merkeb 1 guruĢ 10, sahan 5 guruĢ 1,5,  sağir 2 kebir 1 leğençe 1 

guruĢ 4, don kazganı 1 teĢt 1 guruĢ 6, tencere 1 guruĢ 2, süzek 1 rub„ 3, kȃse 1 guruĢ 
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0,5, saplı kȃse 1 guruĢ 0,5, köylü ibriği 1 guruĢ 1, demir bel ve kȃhiç guruĢ 1.5, 

buğday keyl 5 guruĢ 11, ..bulgur guruĢ 4, yorgan 2 döĢek 2 guruĢ 4, yasdık 2 guruĢ 

0.5, kilim 2, guruĢ 2, anbar guruĢ 2, tuz guruĢ 1.5, aba 1 guruĢ 1.5, mu„assare kazganı 

guruĢ 20, çuval sa„ib 2 guruĢ 2, safera 1 rub„ 1, def„a tencere 1  tȃbe 1 guruĢ 3.5, arka 

esvabı guruĢ 1, der-zimmet-i tahtani Gök Ali oğlu guruĢ 3, der-zimmet-i tahtana 

oğlağı ..?.. cem„ȃ-i yekûn guruĢ 224. 

Minhahȗ‟l-ihracat 

Techiz tekfin ve kabr guruĢ 10, iskat-ı salavat kefaret yemini guruĢ 10, mihr-i 

mü‟eccel müsbetü‟l-zevcei‟l-mezbur guruĢ 15, resm-i kıymet „ȃdi guruĢ 5.5, kȃtibe 

guruĢ 1.5, çukadariye guruĢ 1.5, muhzırana guruĢ 0.5, cem„ȃ-i yekûn guruĢ 44. 

Minhahȗ‟l-ihracat li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 180, hisse-i zevce-i mezbure Satı 

guruĢ 22.5, hisse-i ibnü‟l-mezbur Seyyid Mehmed guruĢ 45, hisse-i ibnȗ‟l-mezbure 

Seyyid Abdülbaki guruĢ 45, hisse-i ibnȗ‟l-mezbur es-Seyid Ali guruĢ 45, hisse-i 

bintȗ‟l-mezbure Sakine guruĢ 22.5 

Sayfa 113 

Hüküm no 193 

Hüküm no: 193 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Eksik vargi teslim 

edilmesi 

Belge özeti: RiĢvan aĢiretinin devlete ait vergilerini tahsil edilirken hazineye eksik 

teslim etmeleri sonucu talep edilmesi hususunda 

 

Hȃlȃ bi‟l-fi„il RiĢvan mukata„ası voyvodası olan fahrȗ‟l-emȃcid ve‟l-a„yȃn ġeyh 

Ömer Ağanın baĢ çukadarları ve zikr-i ȃti meblağı taleb ve kabza vekil olan Mustafa 

Ağa nam kimesne meclis-i Ģer„i Ģerif lȃzımȗ‟l-teĢrifde Medine-i Ayntabda mütevatın 

RiĢvan tȃ‟ifesinden ashab-ı hazel‟l-kitȃb el-Hac Halil ibni el-Hac Mehmed ve Monla 

Yusuf  ibni el-Hac Ebubekir ve Monla Mehmed ibni el-Hac Halid ve Mehyanlı el-

Hac Ebubekir ve Ġbrahim ibni Kadı ve Mustafa ibni BektaĢ ve Ferhadoğlu Yusuf ve 

..?.. Osman kethüda ve YaĢar Mehmed ve Uzun Hacı Halil karındaĢı Mehmed ve 

GeĢtioğlu Hacı Musa ve DurmuĢoğlu el-Hac Musa ve Nasırlı el-Hac Yusuf nam 

kimesneler vesȃ‟irleri mahzarlarında bi‟l-vekȃle üzerlerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm 

idüb iĢbu bin yüz altmıĢ yedi senesine mahsuben Medine-i Ayntabda mütevatın 

RiĢvanın mȃl-i mirileri olmak üzre üç yüz guruĢ hizmet ve harç-ı bȃb dahi yüz guruĢ 

cem„a dört yüz guruĢ iktizȃ ider iken hȃlȃ merkumlar bȃki ancak üç yüz guruĢ edȃ ve 

teslim idüb baki yüz guruĢ hizmet ve harç-ı bȃb zimmetlerinde olmağla taleb iderim 

sȗ‟ȃl olunub edȃya tenbih olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezburun 

cevablarında kadimden ilȃ haze‟l-ȃn RiĢvan voyvodaları bizi senevi üç yüz guruĢa 

kat„ idüb beher sene meblağ-ı mezburı ahz ve yedimize mahmur halas tezkiresi virüb 

hatta muma-ileyh ġeyh Ömer Ağa dahi altmıĢ yedi senesine mahsuben üç yüz guruĢ 

mirimizi kabzını müĢ„ar yedimize halas virdi bundan ziyade bir pare hizmet ve harç-ı 
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bȃb virdiğimiz yokdur deyü yedlerinde olan atik ve cedid halas tezkirelerini hatta 

muma-ileyh ġeyh Ömer Ağanın virdiği halas tezkiresini dahi ibrȃz eylediklerinde üç 

yüz guruĢ sinin-i sabık üzere alınmıĢdır deyü deyü mestur ve mukayyed bulunub ve 

beher sene meblağ-ı mezburdan ziyȃde mutalebe olunmadığını zeyl-i rakimde 

muharrerȗ‟l-esȃmi müslimin dahi haber vermeleriyle çukadar merkum büyüce 

ma„arızadan men„-i birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-tasi„ min 

Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Sarı Ömer, Değirmenci oğlu Mehmed, Nakibzade el-Hac Ġsmail Ağa, es-Seyid el-

Hac Ahmed Ağa menzilci. 

Hüküm no 194 

Hüküm no: 194 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: BoĢanma  

Belge özeti: Hayik Müsliman mahallesinde sakin Habibe binti Mehmed‟in eĢi 

Mehmed BeĢe‟den boĢanması halinde yirmi guruĢ mihrini talep etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Hayik Müsliman mahallesinde sakin rafi„a haze‟l-kitȃb Habibe 

binti Mehmed nam Hatun zȃti ba„de‟l-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-

tevkȋrde Medine-i mezburda kurb-ı Ale‟n-neccar mahallesi ahalisinden mukaddema 

zevci bulma ve oğlu Mehmed BeĢe ibni Mehmed nam kimesne ..?.. ve takrir-i kelȃm 

idüb iĢbu mezbur Mehmed BeĢe mukaddema benim zevcim olub tarih-i kitabdan iki 

buçuk ay mukaddem talak-ı selase ile münecciran beni tatlik eyledikde ben de hüsn-i 

rızam ile zimmetinde mukarrer ve ma„kud-ı aleyh yirmi guruĢ mihr-i mü‟eccelimden 

ve nafaka-i iddet ve me„unet-i süknȃmdan fariğa olub zevciyete vesȃ‟ire müte„allika-

i „ȃmme-i da„ȃvi ve husumȃt ve imȃn-ı mutalebatdan ben mezbur Mehmed BeĢenin 

zimmetini ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledim ol-dahi kezȃlik zevciyete 

vesȃ‟ir müte„allika da„ȃvi ve husumat ve a„yȃn-ı mutalebatdan benim zimmetimi ibrȃ 

ve iskat eyledi hȃlȃ ahir nefsimi tezvice muhala„ȃt ider sȗ‟ȃl olunub büyüce 

müdahalesi men„ olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Mehmed BeĢe 

cevabında fi‟l-hakika mezbur Habibe nam Hatun mukaddema benim zevcim olub 

tarih-i kitȃbdan iki buçuk ay mukaddem talak-ı selȃse ile müneccirȃn tatlik eyledim 

zeviyete vesȃ‟ire müte„ȃllika „amme-i da„ȃvi ve husumat ve imȃn-ı mutalebatdan ben 

mezbure Habibe nam Hatunun  

 

 

POZ 94 

Sayfa 114 
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Hüküm no 194’ün devamı 

Zimmetini ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledim ol-dahi kezȃlik zevciyete 

vesȃ‟ire müte„allika amme-i da„ȃvi vehusumat ve imȃn-ı mutalebatdan benim 

zimmetimi ibrȃ ve iskat eyle deyü bi‟t-tav„ȗ‟s-saf ikrȃr ve i„tirȃf itmekle „ȃli muceb 

ikrȃra mezbure Habibe büyüce müdahalesi mezbur Mehmed BeĢenin men„-i birrle 

ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-yevmi‟l-tasi„ aĢer Cemaziye‟l-ahir sene 

seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Hacı Mustafa ibni Ali Ale‟n-necardan, Mustafa BeĢe Bakkal Araboğlu Osman, 

Abdullah BeĢe ibni Molla Ömer ÇavuĢ, mü‟ezzinden Molla Ġbrahim ..Molla Ahmed. 

Hüküm no 195 

Hüküm no: 195 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özet: es-Seyid el-Hac Ġsmail Ağa ibni Abdullah Ağa‟nın Hatice oğlu 

Mehmed‟de olan  doksan batman kahve hakkını talep etmesi hususunda 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi ahalisinden Nakıbzade dinmekle ma„ruf 

rafi„a haze‟l-kitȃb es-Seyid el-Hac Ġsmail Ağa ibni Abdullah Ağa meclis-i Ģer„a hatır-

lazımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede kurb-ı Ale‟n-necar mahalle sükkȃnından 

Hıyamlı Mustafa ibni Mehmed nam kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i 

kelȃm idüb karye-i mezbure ahalisinden iĢbu mezburun kayınbabası Hatice oğlu 

Mehmed nam kimesne zimmetinde benim hüccet-i salim-i Ģer„iyeden doksan batman 

kahve hakkım olub tarih-i kitabdan üç sene mukaddem mezbur Mehmedden huzur-ı 

Ģer„ide da„vȃ ve isbat ve canib-i Ģer„iden edȃya tenbih olunub serdar konağına habs 

olunmuĢdı ol-haynda iĢbu mezbur Mustafa müslim-i fih mezkȗrın edȃsına 

tarafeynden bilȃ-merv kabul-i kefȃle sahiha-i Ģer„iye ile kefil-i bi‟l-mȃl olmağla hȃlȃ 

kefȃlet-i mezkȗresine binȃ‟en müslim-i fih mezkûr doksan batman kahveyi iĢbu 

mezbur Mustafadan talebi derim sȗ‟ȃl olunub bi‟l-kefȃle edȃya tenbih olunmak 

matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl ve akibȗ‟l-inkȃr merkum el-Hac Ġsmail Ağadan 

müdde„ȃsına mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrardan ricȃl-i müsliminden 

es-Seyid Kasım Ağa ibni Mehmed ve el-hac Ahmed bin Osman nam kimesneler li-

ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢha ve fi‟l-hakika tarih-i kitabdan 

üç sene mukaddem iĢbu müdde‟i el-Hac Ġsmail Ağa Hıyam Karyesi ahalisinden  

Hatice oğlu Mehmed zimmetinde olan doksan batman kahvesini huzur-ı Ģer„ide 

da„vȃ-yı esbab ve canib-i Ģer„iden edȃya tenbih olunub serdar konağına habs 

olundukda ol-haynda iĢbu kayınbabası Hıyamlı Mustafa müslim-i mezkûr doksan 

batman kahvenin edȃsına bizim huzurumuzda kefil-i bi‟l-mȃl oldu biz bu hususa bu 

vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye 

eyledikde ba„de‟r-ri„ȃye Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince 

müslim-i fih mezkûr doksan batman kahveyi müdde‟i merkum el-Hac Ġsmail Ağaya 
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edȃ ve teslime kefil mezbur Mustafaya ba„de‟t-tenbih ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı 

hurrire fi‟l-yevmi‟l rȃbi„ aĢer min Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve 

elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid el-Hac Ali Efendi, Hıyarlıoğlu es-Seyid Mehmed Çelebi, Mizlikazade 

Mehmed Ağa, Kullukcuzade Mehmed Ağa, es-Seyid Ahmed Efendi BulaĢıkzade, es-

Seyid Monla Mehmed veled-i Ģin, Monla Abdürrezzak ġeyh Süleyman. 

Hüküm no 196 

Hüküm no: 196 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vakıf gelirinin dağıtımı 

Belge özeti: Medine-i Ayntabda Ağcahöyük ve Yenice mahallelerindeki cami 

evkafının dağıtımı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı Monla Ahmed mahallesi ahalisinden ġah Velizade ġeyh 

Mustafa ibni ġeyh Mehmed Efendi meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde karındaĢları 

rafi„a haze‟l-kitȃb es-Seyid Üveys Efendi ve es-Seyid Abdullah mahzarlarında bi‟t-

tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbure tabi„ Ağcahöyük nam 

karye kurbunda vakȋ„ Yenice nam mezra„a salifȗ‟l-zikr Monla Ahmed mahallesinde 

vakȋ„ Saliha cami„-i Ģerifinin evkafı olub beher sene faslından cami„i mezkûrun olan 

ta„mir ve masȃrıfı görülüb ba„de vezȃ‟if virilüb ba„de her ne kalur ise evlȃdın ..?.. 

meĢrutdur deyü bȃ-berȃt-ı ȃli-Ģȃna mutasarrıf olduğum imȃmet ve tevliyet ve hitabet 

ile mü‟ezzinlik vazifeleri virildikden sonra fazla-i gallayı ben müstakȋlen zabt ve edȃ 

eylediğimde merkumlar dahi li-ebeveyn karındaĢlarız fazla-i galla beynimizde selase 

taksim olunagelmiĢdir deyü da„vȃ sudurunda olduklarından beynimizde münazȃ„ȃt-ı 

kebire ve münasȃmat-ı vefire cereyȃn itmiĢidi el-haletȗ‟l-haze beynimizde müslimun 

ve masalıhun tevasut idüb fi-mȃ ba„d mezra„ȃ-i mezbur mahsulȃtından her ne hȃsıl 

olur ise cami„-i mezkȗrın evvelȃ iktiza ideriz ta„mir ve noksan görülen ba„de hizamat 

ve‟l-huttabat ve tevliyet ve mü‟ezzinlik vazifeleri virilüb nezaret ve ferraĢlık cihetleri 

beynimizde islȃsa taksim ve azilleri olmağla zikr olunan nezaret ve ferraĢlık içün bir 

nesne ..?.. ba„de fazla-i galadan her ne bakȋ kalır ise islasa beynlerimizde taksim 

olunmak üzre beher birimiz razı olub ba„de‟l-yevm bu Ģürut üzre amel olunmak içün 

takrirlerimiz tahrir ve cȃnib-i Ģer„iden istihkȃman hüccet-i Ģer„iye olunsun didikde 

gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı. Hurrire fi 25 min Zilhicce 

sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahrȗ‟l-akran es-Seyid Mehmed Efendi Müftü hȃlȃ, es-Seyid Ali Efendi 

Behisnizade, es-Seyid Mustafa Çelebi biraderi, es-Seyid Ali Efendi el-nakıb 

Abacızade, Serdar Ahmed Ağa hȃlȃ. 
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Sayfa 115 

Hüküm no 197 

Hüküm no: 197 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Hızır ÇavuĢ nam mahalle sükkȃnından olan Kahveci es-Seyid el-Hac 

Ġsmail ibni Hüseyin‟in vefatı ile mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Hızır ÇavuĢ nam mahalle sükkȃnından iken bundan akdem fevt 

olan Kahveci es-Seyid el-Hac Ġsmail ibni Hüseyinin verȃseti zevce-i menkȗha-i 

metrȗkesi Fatma binti el-Hac Abdullah ile sulb-i kebir oğulları es-Seyid Hüseyine ve 

es-Seyid Abbas münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra 

müteveffȃ-yı mezburun tezkiresi verese talebiyle ve ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim 

ve beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi 

evasıt-ı Ģehr-i Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Tencere 2 guruĢ 1.5, sahan 2 rub„ 3, sağir leğen 10 guruĢ 0.5, tȃbe 1 rub„ 1, süzek 1 

guruĢ 0.5, leğence 1 guruĢ 1, sağir tas 2 guruĢ 0.5, mai kaftan 2 guruĢ 1.5, beyaz 

zıbın guruĢ 0.5, gömlek 1 don 1 guruĢ 1, köhne çukur guruĢ 0.5, köhne kürek guruĢ 

1, köhne halı 1 guruĢ 2.5, kilim 10 guruĢ 1.5, mertebe 1 guruĢ 1.5, minder 2 guruĢ 

0.5, yorgan 2 guruĢ 4, döĢek 2 guruĢ 4, yasdık 20 guruĢ 1, zahire beyt guruĢ 1, 

hazrevat menzili guruĢ 2, kahve dükkanında olan ibrik kebir sağir ve fincan ve tas 

dibek guruĢ 10, cem„ȃ-i yekûn guruĢ 32,5. 

Minhahȗ‟l-ihracȃt  

Techiz tekfin ma„a kabr iskat kefȃret-i yemin guruĢ 12, resm-i kıymet „ȃdi kȃtibe 

guruĢ 1 rub„ 1, çukadariye guruĢ 1 rub„ 1, muhzırana guruĢ 0.5  

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese 

Hisse-i zevcetü‟l-mezbure Fatma guruĢ 2 rub„ 3, hisse-i bintȗ‟l-mezbur es-Seyid 

Hüseyin guruĢ 9 muhassa 75, hisse-i ibnȗ‟l-mezbur es-Seyid Abbas guruĢ 9 muhassa 

75. 

Hüküm no 198 

Hüküm no: 198 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Hızır ÇavuĢ mahallesi ahalisinden olan Tahmisci es-Seyid Ġsmail ibni 

Hasan‟ın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda 
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Husus-ı ȃti‟l-beyȃnın mahallinde ketb ve tahrir iltimas olunmağın savb-ı Ģeri„ȃt 

mergubdan Mevlana Ömer Efendi ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi Medine-i Ayntabda 

Hızır ÇavuĢ mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan Tahmisci es-Seyid 

Ġsmail ibni Hasanın hayatında sakin olduğı menziline varub zeyl-i rakimde 

muharrerȗ‟l-esȃmi müslimin mahzarlarında akd-i meclis-i Ģer„i ȃli olundukda 

müteveffȃ-yı mezburun verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Fatma binti el-Hac 

Abdullah ile sulb-i kebir oğulları Seyyid Hüseyin ve Seyyid Abbas münhazıra olduğı 

Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra mezburan Seyyid Hüseyin ve Seyyid Abbas 

meclis-i ma„kud-ı mezkûrda zikr-i ȃti menzile ve bağa vazi„ȃtȗ‟l-yed olan rafi„ȃtȗ‟l-

haze‟l-kitȃb mezbure Fatma müvȃcehesinde her biri bi‟l-verȃse üzerine da„vȃ ve 

takrir-i kelȃm idüb iĢbu üzerinde akd-i meclis-i Ģer„i „ȃli olunan bir tarafdan Yalancı 

Ömer ve bir tarafdan Berber Kasım ve bir tarafdan Aklan nam Hatun mülkleri ve bir 

tarafdan tarik-i „ȃmm ile mahdud menzil ile Medine-i mezbure tabi„ Sam nam 

karyede vȃkȋ„ iki tarafdan Yerikoğlu ve bir tarafdan Hacı Muhsin oğlu mülkleri ve 

bir tarafdan tarik-ı „ȃmm ile mahdud bin tiğek bağ-ı mevrusumuz babamız 

müteveffȃ-yı mezburun ile‟l-vefȃt mülki olub ba„de vefat bizimle validemiz 

mezbureye irsen isabet ve intikal itmek iktiza ider iken mahdudın mezkȗrın menzil 

ve bağın cümlesini müstakilȃn validemiz iĢbu mezbure Fatma fuzuli zabt itmekle 

sȗ‟ȃl olunub hissesinden ma„dȃsından (tahrip) alınmak matlubumuzdur didiklerinde 

gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbure Fatma cevabında fi‟l-hakika mahdud-ı mezkȗrın menzil ve 

bağ zevcim mezburun mülkü olub tarih-i kitabdan altı sene mukaddem takdim-i 

mezburun  

POZ 93 

Sayfa 116 

Hüküm no 198’in devamı 

Zimmetinde mütekarrer ve ma„kud-ı aleyh elli guruĢ mihr-i mü‟eccelim ile 

karındaĢım müteveffȃ Molla Ġbrahimden bȃki irsen intikal iden kırk guruĢ hisse-i 

Ģer„iyemi zevcim ahz ve kabz itmiĢ idi cem„ȃ doksan guruĢ hakkım mukabili 

mezkȗrın menzil ve bağı doksan guruĢa zevcim mezbur Seyyid el-Hac Ġsmail 

hayatında bȃki def„ ve teslim idüb kat„a alakam kalmadı deyü huzur-ı müsliminde 

zevcim mezbure ikrȃr ve i„tirȃf dahi itmiĢidi ol-vechle bi-hak zabt iderim deyü def„le 

mukabele idilecek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbure Fatmadan def„i mezkȗrına 

mutabık beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Abdullah ibn-i Ali 

ve Ebubekir ibni Hüseyin nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i ma„kud-ı 

mezkȗre hazırȃn olub eserȗ‟l-istiĢhad fi‟l-hakika tarih-i kitabdan altı sene mukaddem 

müteveffȃ-yı mezbur Tahmisci es-Seyid el-Hac Ġsmail ibni Hüseyin nam kimesne 

hayatında zevcesi iĢbu mezbure Fatmanın zimmetinde olan elli guruĢ mihr-i 

mü‟ecceli ile karındaĢı Monla Ġbrahimden irsen isabet iden kırk guruĢ hisse-i 

Ģer„iyesini dahi mezbur Seyyid el-Hac Ġsmail hȃl-i hayatında ahz ve kabz eylediğine 
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binȃ‟en mahdudın mezkȗrın iĢbu menzil ve bağını meblağ-ı mezkûr doksan guruĢ 

mukabele mezbur Seyyid el-Hac Ġsmail iĢbu mezbure Fatmaya bizim huzurumuzda 

def„ ve teslim eyledikde mezbure dahi ahz ve kabz idüb kabul eyledi hatta fevtinden 

on iki gün mukaddem dahi ber-vech-i muharrer def„ ve teslim idüb kat„a alakam 

kalmadı deyü ikrȃr ve i„tirȃf eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet 

dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-

kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince mahdudın mezkȗrın menzil ve bağını 

mezbure Fatmanın mülki oldığına ba„de‟l-hükkam husus-ı mezburı Mevlana-yı 

merkum mahallinde ketb ve tahrir ba„de ma„ȃn ba„s olunan Mahmud ibni Abdullah 

ve Ali bin Abdülkadir ile meclis-i Ģer„a gelüb „ale‟v-vuku„a inhȃ (tahrip) itmeleriyle 

ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi evasıt-ı Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve 

mi‟ete ve elf. 

 

ġühȗdü’-hȃl 

Ġmam Seyyid Ali Efendi ibni Arab Çelebi, Mustafa ibni Hüseyin, Seyyid Ömer ibni 

el-Hac Ömer, Ali ibni el-Hac Mehmed, MemiĢ BeĢe ibni Ali. 

Hüküm no 199 

Hüküm no: 199 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Yaralama 

Belge özeti: Ale‟n-necar mahallesi ahalisinden Neccaroğlu Osman ibni Mehmed 

BeĢe‟nin Osman ibni Mehmed BeĢe‟yi bıçakla yaralaması hususunda. 

 

Husus-ı ȃti‟l-beyȃnın mahallinde keĢf ve tahriri iltimȃs olunmağın savb-ı Ģer„iden 

Mevlana es-Seyid Mustafa Efendi ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi Medine-i Ayntab 

voyvodaları fahrȗ‟l-emȃsil ve‟l-akrȃn el-Hac Mehmed Ağa ve Abacı Ali Ağa 

taraflarından ġeriatcı Ahmed Beğ ile Medine-i mezburede Kayser mahallesinde sakin 

olub ber-vech-i ȃti mecruh olan KöĢker Küçük oğlu Abdullah ibni Hüseyinin 

mahalle-i mezburede vȃkȋ„ menziline varub zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-esȃmi 

müslimin mahzarlarında akd-i meclis-i Ģer„i „ȃli olundukda mecruh mezbur Abdullah 

meclis-i ma„kud-ı mezkûrda takrir-i kelȃm ve ifȃde-i meram idüb tarih-i kitabdan bir 

gün mukaddem kablȗ‟l-asr Ale‟n-necar mahallesi ahalisinden Neccaroğlu Osman 

ibni Mehmed BeĢe nam kimesne KöĢker bazarı kurbunda vȃkȋ„ virȃneden kendi 

umurıma gider iken mezbur Osman beni yanına çağırub ben dahi varmadığımda 

yedinde olan bıçağını mezbur Osmana atub iĢbu sol baldırımın iç tarafına isabet idüb 

cerh itmekle ba„de‟l-nazır keĢf ve tahrir olunmak matlubumdur didikde fi‟l-hakika 

mecruh-ı mezburun baldırına nazır olundukda bıçak cerhi olduğı ba„de‟l-mu„ȃyene 

ve‟l-müĢȃhede husus-ı mezburu Mevlana-yı merkum mahallinde ketb ve tahrir ba„de 

ma„ȃn ba„is ve irsȃl olunan Mehmed bin Hacı Ali sen Ömer Beğ ile meclis-i Ģer„a 

gelüb her biri „ale‟v-vuku„ȃ inhȃ ve takrir itmeleriyle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı 
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hurrire fi‟l-yevmi‟l-tȃsi„ iĢrin min ġehr-i Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve 

mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Çerkezzade Monla Mehmed, Acemoğlu Osman Attar, Sarı Mustafa oğlu Mehmed, 

Berber Ahmed. 

Sayfa 117 

Hüküm no 200 

Hüküm no: 200 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Yaralama  

Belge özeti: Döndü nam hatunun Habibe‟yi bıçakla yaralaması hususunda 

 

Husus-ı ȃti‟l-beyȃnın mahallinde keĢf ve tahrir iltimȃs olunmağın savb-ı Ģeri„ȃt 

mergubeden Mevlana Mehmed Efendi me‟zunen ta„yin ve irsȃl olunub ol-dahi hȃlȃ 

Medine-i Ayntab voyvodaları fahrȗ‟l-emȃsil ve‟l-akrȃn el-Hac Mehmed Ağa ve el-

Hac Ali Ağa taraflarından el-Hac Yusuf bin Ali ile Medine-i mezbureye tabi„ Dülük 

nam karyede ber-vech-i ȃti mecruh olan Habibe binti el-Hac Mehmed nam Hatunun 

sȃkin olduğı menziline varılub zeyl-i rakimde muharrerȗ‟l-esȃmı müslimin 

mahzarlarında akd-i meclis-i Ģer„i „ȃli eyledikde mezbure Habibe zȃti ba„de‟t-

ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i ma„kud-ı mezkûrda takrir-i kelȃm idüb karye-i mezkȗre 

sȃkinelerinden Döndü nam Hatun zevcim gaib-i „ȃni‟l-meclis Mehmed bin 

Süleymana avretin Habibeyi peykȃrda bölükbaĢı oğlu es-Seyid Mehmed ile böyle 

Ģerikde gördüm deyü zevcim mezbur dahi mezburenin bu misillü iftirȃsından nȃĢi 

tarih-i kitȃb günü karye-i mezbure kurbunda niharan iĢbu sağ göğsü elinden hançer 

ile darb ve cerh eyledi keĢf ve tahrir olunmak matlubumdur didikde fi‟l-hakika 

mezbure Habibenin sağ Ģer„i üzre sağ göğsü altında hançer ile cerhi olduğı ba„de‟l-

mu„ȃyene husus-ı mezburı Mevlana-yı merkum mahallinde ketb ve tahrir ba„de 

ma„ȃn ba„is ve irsȃl olunan Yusuf Ağa ibni Abdullah ve Mehmed bin Ali ile meclis-i 

Ģer„a gelüb her birimiz „ale‟v-vuku„ȃ inhȃ ve takrir itmeleriyle ma-vaka„ bi‟t-taleb 

ketb ve tahrir olundı fi‟l-yevmi‟l-hams iĢrin min Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin 

ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Kethüdazade Hasan Ağa, Felekzade Osman Ağa. 

Hüküm no 201 

Hüküm no: 201 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesi olan el-Hac Osman Efendi ibni Monla Mehmed‟in 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 
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Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt olan 

el-Hac Osman Efendi ibni Monla Mehmedin verȃseti sulb-i kebir oğlu es-Seyid 

Molla Mehmede ve sulb-i sağir oğlu diğer es-Seyid Mehmede ve sulbiye sağire kızı 

Haticeye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı 

mezburın terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese tevzi„ ve 

taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi‟l-yevmi‟l-hadi iĢrin min 

Cemaziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Der-zimmet-i Aril karyesinin köy ortasında guruĢ 180. 

Der-zimmet-i Orullu Hacı Osmanda guruĢ 14. 

Der-zimmet-i Kanburoğlu Abdülhacı ve Kara Mustafa guruĢ 21. 

Der-zimmet-i Ġmam oğlu Mustafa ve Ġsmail guruĢ 30. 

Der-zimmet-i ViĢviĢoğlu Mehmed BeĢe ve oğlu Mehmed. 

Der-zimmet-i Kelpende Aygıroğlu Ömer ve Ebubekir guruĢ 100. 

Der-zimmet-i Demircioğlu es-Seyid Monla Ahmed guruĢ 20. 

Der-zimmet-i Arablar mahallesinde değirmenci guruĢ 8 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Karakuyulu Mehmed Ali ve oğlu Abdullah guruĢ 52. 

Der-zimmet-i Hachacoğlu Hacı Mehmed guruĢ 24. 

Der-zimmet-i Murad kenarında es-Seyid Salim guruĢ 10. 

Der-zimmet-i Monla Halil guruĢ 1.5 

Der-zimmet-i Kara Ahmed oğlu Mehmed rub„ 3. 

Der-zimmet-i Fezkeli Kara Ahmed oğlu Mehmed guruĢ 6, karz-ı Hasan guruĢ 9. 

Der-zimmet-i Kürd Abdullah guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Karakuyulu Ali oğlu Mehmed guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Fezke imamı Monla Mehmed guruĢ 10. 

Der-zimmet-i Gezir avreti Emine guruĢ 1 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Güllülü Kör Ali pirinç bahȃsı guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Terlikcioğlu Mehmed guruĢ 6 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Karacaviranlı Tatar Mustafa guruĢ 3. 

Der-zimmet-i Habek Osman …Kör Ali guruĢ 2. 
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Der-zimmet-i Tahtamurlu Kara Ahmed guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Babilgeli Sarıoğlu Ömer. 

Der-zimmet-i Güllülü Dağlıoğlu Hasan guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Muharrem oğlu Abdullah guruĢ 25. 

Der-zimmet-i Kör Ahmed oğlu Ömer ve Hüseyin def„a ..guruĢ 1.5. 

Der-zimmet-i Kör Ahmed oğlu Veli guruĢ 2. 

POZ 92 

Sayfa 118 

Hüküm no 201’in devamı 

Der-zimmet-i PiĢmanlıoğlu guruĢ 1 semen 8. 

Der-zimmet-i mukayyed es-Seyid Mustafa Efendi guruĢ 5. 

Der-zimmet-i Karacaviranlı Beyoğlu Mehmed guruĢ 8. 

Der-zimmet-i Kelpende Aygıroğlu Ömer guruĢ 32. 

Der-zimmet-i Kızılhisar ziraatcilerinden Halil BeĢe guruĢ 73. 

Der-zimmet-i Tahtamurlu Kara Çekke guruĢ 21.5 

Der-zimmet-i Arılı Çitaloğlu Halil guruĢ 2. 

Der-zimmet-i karındaĢıoğlu Veli Mehmed guruĢ 12. 

Der-zimmet-i Arıllı haynda guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Arıllı Kertlioğlu Mahmud avretinde guruĢ 7.5. 

Der-zimmet-i Karakuyucu Hüsnü Ömer guruĢ 12.5. 

Der-zimmet-i Alakoğlu Hacı Mehmed rub„ 3. 

Der-zimmet-i alakoğlu Mustafa guruĢ 2 ..1. 

Der-zimmet-i Alakoğlu Osman guruĢ 11. 

Der-zimmet-i Karakuyulu Mehmed Ali guruĢ 3 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Fezke imamı Monla Mahmud bahȃ-i hınta guruĢ 7.5. 

Der-zimmet-i karındaĢı Ebubekir guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Orullu Hacı Hüseyin oğlu Ebubekir guruĢ 2.5. 
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Der-zimmet-i arıllıoğlu Bekir oğlu Ömer guruĢ 10 pare 5. 

Der-zimmet-i Orullu Kel Bekir guruĢ 48.5. 

Der-zimmet-i Orullu Karaçanak oğlu Hüseyin guruĢ 2.5. 

Der-zimmet-i Orullu Solak guruĢ 1 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Dedeoğlu Mustafa bahȃ- merkeb guruĢ 23. 

Der-zimmet-i Bulgarluoğlu Hüseyin guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Arıllı Osman guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Orul karyesiçün vilȃyet salyȃnesine guruĢ 11. 

Der-zimmet-i Karakuyulu Hacı Ramazan guruĢ 30. 

Der-zimmet-i Köy ortasıiçün Hacı Ramazanda guruĢ 19. 

Der-zimmet-i Karakuyulu Mehmed Ali oğlu Abdullah guruĢ 52. 

Der-zimmet-i def„a Alakoğlu yediyle Karakuyu avarızına verilen guruĢ 3.5. 

Der-zimmet-i Arıkoğlu Mehmed guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Çığırganlı Kömüroğlu Halil ve Abdurrahman guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Ġbikli Monla Davud guruĢ 9.5. 

Der-zimmet-i Aril imamı Monla Mehmed guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Arıllı Hasanda Saman akçesi guruĢ 1.5. 

Der-zimmet-i Arıllı Kertlioğlu Mehmed guruĢ 7. 

Der-zimmet-i Çarpanlı Ebubekir guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Korkmazoğlunda guruĢ 30. 

Der-zimmet-i Mihmanlı Emir Osman ve oğlu Mustafa guruĢ 111 pare 5. 

Der-zimmet-i Kel Ahmed saman akçesi guruĢ 3. 

Der-zimmet-i Mihmanlı Kel Mirza guruĢ 5. 

Der-zimmet-i Emir Osmanoğlu Hasan guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Zemkeli gavrında guruĢ 8. 

Der-zimmet-i Çarpanlı Mustafa guruĢ 30. 

Der-zimmet-i Keferbostanlı Deli Mehmed guruĢ 3. 
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Der-zimmet-i ÇarĢılı Haburoğlu Mustafa guruĢ 19 semeni10. 

Der-zimmet-i Çarpanlı Kara Ahmed oğlu Mehmed guruĢ 19. 

Der-zimmet-i Bekir BeĢe karındaĢı Osman guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Karabacak guruĢ 1. 

Der-zimmet-i RiĢvan Kör Mustafa. 

Der-zimmet-i el-Hac Hüseyin oğlu Ebubekir guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Dedeoğlu Seyyid Mustafa arpa bahȃsı guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Solak semeni 8. 

Der-zimmet-i Kel Ebubekir guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Karacaviranlı Gözüküçük guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Orullu Allamoğlu Ömer guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Kara Hüseyin penbe-i kavvani guruĢ 3. 

Der-zimmet-i ġafkıoğlu Hüseyin guruĢ 3. 

Der-zimmet-i Tırnaklıoğlu Hayri Ali. 

Der-zimmet-i Kelpenli Kara Hüseyin guruĢ 1 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Kelpenli Kör Hüseyin guruĢ 3.5. 

Der-zimmet-i Sondalı Velioğlu Hüseyin guruĢ 88. 

Der-zimmet-i Halvacılar Ģeyhi Mehmed guruĢ 53. 

Der-zimmet-i KonĢucihana avret guruĢ 2 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Kelpenli Kara Hüseyin guruĢ 3. 

Der-zimmet-i ġavkıoğlu Hasan Ali guruĢ 7. 

Der-zimmet-i Kahramanoğlu Hasan guruĢ 3 rub„ 3. 

Sayfa 119 

Hüküm no 201’in devamı 

Der-zimmet-i Alakoğlu GuruĢ 9. 

Der-zimmet-i Karaçanak oğlu Abdullah rub„ 3. 

Der-zimmet-i Çağırganlı Kömüroğlu Veli guruĢ 3. 
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Der-zimmet-i Sipahiler karyesinde Hüseyin Ali guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Arılık bizȃrı Kör Ali guruĢ 3. 

Der-zimmet-i Kelpenli Tırnaklı oğlu Hüseyin guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Zemkeli gavrinde guruĢ 6.5. 

Der-zimmet-i Orullu ġah Mehmed guruĢ 74. 

Der-zimmet-i Kelpenli Kör Hüseyin semeni 4. 

Der-zimmet-i Güllülü AĢık Mehmed guruĢ 24. 

Der-zimmet-i Orullu Kel Bekir guruĢ 18. 

Der-zimmet-i MağarabaĢında Corcahaklı oğlu Mustafa guruĢ 7. 

Der-zimmet-i Seyyid Ömer biraderi guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Sündülü Deli Velioğlu Ali guruĢ 40. 

Der-zimmet-i Sündülü Kör Hüseyin guruĢ 170. 

Der-zimmet-i Eskici Molla Ali guruĢ 2 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Orullu Allam oğlu Ömer guruĢ 25. 

Der-zimmet-i Orullu Hacı Ġbrahim guruĢ 2 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Orullu Ömer çiğid bahȃsı guruĢ 1. 

Der-zimmet-i …KaĢkıoğlu Ali ve anası Sarem guruĢ 48.5. 

Der-zimmet-i Orullu Hacı Hüseyinoğlu Bekir kaĢık bahȃsı kantar 3 guruĢ 36. 

Der-zimmet-i orullu Sipahioğlu guruĢ 10. 

Der-zimmet-i Ġplikli sipahilerde sakin RiĢvan  guruĢ 20 arpa bahȃsı guruĢ 6, küĢne 

bahȃsı guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Kürd Halil BeĢe buğday bahȃsı guruĢ 22. 

Der-zimmet-i Mihmanlı Seyyid Osman buğday keyl 10, küĢne keyl 2. 

Der-zimmet-i Birceli Ganime güveğisi … bahȃsı guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Kelpenli Bağcıoğlu arpa keyl 2 guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Tatar Mustafa arpa keyl 2 guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Orullu Hacı Hüseyinoğlu Bekir buğday bahȃsı guruĢ 2. 
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Der-zimmet-i Musa oğlu Ahmed guruĢ 6. 

Der-zimmet-i Karakuyulu Mehmed Ali buğday arpa nohud bahȃsı guruĢ 15. 

Der-zimmet-i Kelpenli Köse oğlu Ahmed nohud keyl 5 guruĢ 8. 

Der-zimmet-i Halil oğlu Mustafa guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Veli oğlu Hüseyin guruĢ 2. 

Der-zimmet-i … BektaĢ oğlu Kara Veli nohud bahȃsı guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Karakuyulu Mehmed Ali çiğid bahȃsı guruĢ 0.5. 

Der-zimmet-i Orullu Çanakoğlu Bekir çiğid bahȃsı guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Hacı Hüseyinoğlu rub„ 1. 

Der-zimmet-i Dedeoğlu Mustafa guruĢ 0,5. 

Der-zimmet-i KaĢkıoğlu Ali çiğid bahȃsı rub„ 1. 

Der-zimmet-i Allamoğlu Ömer rub„ 1. 

Der-zimmet-i Ġleğenci Abdullah rub„ 1. 

Der-zimmet-i BeĢdelide Dülüklü Cumaoğlu Alide bekmez ve üzüm bahȃsı guruĢ 10. 

Der-zimmet-i Güllülü Bekir Gözoğlu Hüseyin guruĢ 40. 

Der-zimmet-i Bekregöz oğlu Mehmed guruĢ 29. 

Der-zimmet-i Güllülü Mirzaoğlu Mehmed guruĢ 6. 

Der-zimmet-i Bekregöz oğlu Ġsmail guruĢ 50. 

Der-zimmet-i Güllülü Kara Veli guruĢ 50. 

Der-zimmet-i Rumoğlu Mustafa guruĢ 54.5. 

Der-zimmet-i def„a Bekregöz oğlu Hüseyin guruĢ 12.5. 

Der-zimmet-i def„a karındaĢı Ġsmail guruĢ 12.5. 

Der-zimmet-i Güllülü Kuru Ali oğlu Hüseyin BeĢe ve Hüseyin guruĢ 25. 

Der-zimmet-i def„a AĢık Mehmed guruĢ 12.5. 

Der-zimmet-i ..oğlu Ali guruĢ 2.5 

Der-zimmet-i Kör Ali yediyle Güllü avarızına guruĢ 43 rub„ 3. 

Der-zimmet-i ..?.. avreti Emine guruĢ 3.5 
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Der-zimmet-i Arıllı DerviĢ oğlu Hüseyin guruĢ 6.5 

Der-zimmet-i dürer-i Kelpetli Aygıroğlu Mehmed guruĢ 29. 

Der-zimmet-i Kelpenli Ġbrahim guruĢ 1.5 

Der-zimmet-i Mizarlı Cafer ve Ömer Efendi guruĢ 19. 

Der-zimmet-i Kör Ali guruĢ 4.5 

Der-zimmet-i Kürd Ali sipahiler karyesinde guruĢ 2 pare 5. 

Der-zimmet-i Sipahioğlu Ġbrahim bekmez bahȃsı guruĢ 1.5. 

Der-zimmet-i Orullu Ali Beğ guruĢ 24. 

Der-zimmet-i beyenmez Ahmed ve ferraĢları guruĢ 8. 

Der-zimmet-i mizarda Abdurrahman oğlu Mehmed çiğid bahȃsı guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Kelpenli Köseoğlu Veli ve oğlu Ali guruĢ 20. 

 

 

POZ 91  

Sayfa 120 

Hüküm no 201’in devamı 

Der-zimmet-i Mizarlı Dede Efendi guruĢ 10. 

Der-zimmet-i Kara Çanak oğlu Bekir guruĢ 12 rub„ 1. 

Der-zimmet-i Monla Ömer üzüm bahȃsı guruĢ 3. 

Der-zimmet-i Tatar Ahmed oğlu Hamdi guruĢ 33. 

Der-zimmet-i Nebi rub„ 1. 

Der-zimmet-i Kilitli Sufioğlu Ahmed guruĢ 20. 

Der-zimmet-i Abdal Hüseyin ve karındaĢı Deli Osman gurul 36. 

Der-zimmet-i Pirioğlu Mehmed guruĢ 8. 

Der-zimmet-i Musa oğlu Arık Mehmed guruĢ 1.5 

Der-zimmet-i Köse oğlu Ahmed oğlu guruĢ 22.5 

Der-zimmet-i Kelpenli ġahin oğlu Ali guruĢ 4.5 
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Der-zimmet-i Köse oğlu Veli ve oğlu guruĢ 20. 

Der-zimmet-i Tırnaklıoğlu Gümderci Hüseyin ve oğlu Ali ve avreti Zeliha guruĢ 30. 

Der-zimmet-i Karakuyulu Mehmed Ali ve oğlu Abdullah guruĢ 203 rub 3. 

Der-zimmet-i Mehmed Ali küĢne bahȃsı guruĢ 10.5 

Der-zimmet-i Kelpenli Deli Palta guruĢ 2.5 

Der-zimmet-i  Güllü karyesinde köy ortasında guruĢ 300. 

Der-zimmet-i Güllü Arvid guruĢ 1.5 

Der-zimmet-i Güllü avarızına ve asker akçesi içün virilen guruĢ 17. 

Der-zimmet-i Güllü Kurak Ali oğlu Ali guruĢ 1.5 

Der-zimmet-i Kütükcüoğlu Asker guruĢ 21. 

Der-zimmet-i Bekregöz oğlu Mehmed guruĢ 19. 

Der-zimmet-i Kazıkoğlu Ömer guruĢ 22. 

Der-zimmet-i Uğurlu oğlu Ahmed guruĢ 16. 

Der-zimmet-i Ramazan oğlu Kara Hüseyin guruĢ 12. 

Der-zimmet-i Kazık avreti Elife guruĢ 2.5, buğday bahȃsı guruĢ 3. 

Der-zimmet-i ..?.. oğlu ..?.. guruĢ 12.5 

Der-zimmet-i Bekregöz oğlu Hüseyin guruĢ 32. 

Der-zimmet-i Kazıkoğlu Ali buğday keyl 10 guruĢ 10,5. 

Der-zimmet-i Ġblikli Hasno guruĢ 12 rub„ 3. 

Der-zimmet-i Sündülü Molla Ömer oğlu Ġsmail guruĢ 1 rub„ 3. 

Der-zimmet-i karındaĢı Ali guruĢ 1. 

Der-zimmet-i sipahi oğlu Monla Ömer guruĢ 1. 

Der-zimmet-i Hacı Mahmud oğlu Kara Ömer guruĢ 6. 

Der-zimmet-i Orullu Abbas oğlu Abdullah ve oğlu Ali guruĢ 48. 

Der-zimmet-i Kara Çanak oğlu Boz Osman guruĢ 3. 

Der-zimmet-i Kel Bekir guruĢ 26. 

Der-zimmet-i Orullu Abbas guruĢ 20. 
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Der-zimmet-i Ekinci Abdullah guruĢ 15. 

Der-zimmet-i Dedeoğlu es-Seyid Mustafa guruĢ 17. 

Der-zimmet-i Karaçanak oğlu Seyyid Hüseyin guruĢ 7. 

Der-zimmet-i Orullu Haçeder guruĢ 2.5 

Der-zimmet-i Arıllı Mansur oğlu Mehmed guruĢ 31. 

Der-zimmet-i Arıllı Hüseyin guruĢ 13. 

Der-zimmet-i Arıllı Kara Mehmed bağ bahȃsı guruĢ 20. 

Der-zimmet-i Tahtamurlu Abgeroğlu Mehmed guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Güllü Mirza guruĢ 17. 

Der-zimmet-i Güllü Pata Ġsmail oğlu guruĢ 24. 

Der-zimmet-i Tiryaki Mustafa guruĢ 5 pare 8. 

Der-zimmet-i Esnaf Mehmed guruĢ 14. 

Der-zimmet-i Keçel oğlan guruĢ 23. 

Der-zimmet-i Rumoğlu Mustafa ve karındaĢı Mehmed guruĢ 21.5 

Der-zimmet-i Kırıkoğlu Hüseyin guruĢ 36. 

Der-zimmet-i Güllü Kara ÖMmer guruĢ 40. 

Der-zimmet-i Koca oğlan guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Ali kethüda ve validesi Elife guruĢ 6 ve kızı Mineye guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Dağlıoğlu Hüseyin guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Hacı Musa guruĢ 8. 

Der-zimmet-i Hantıkoğlu Ömer guruĢ 30. 

Der-zimmet-i TankbaĢ Mehmed ve Tatlıoğlu Ali guruĢ 40. 

Der-zimmet-i def„a Hantıkoğlu Ömer guruĢ 30. 

Der-zimmet-i Dalyan Mehmed Güllü ahalisinin karye ortasına def„a Ağaya pirinç ve 

bağ bahȃsı guruĢ 1.5 aldıkları guruĢ 200. 

Der-zimmet-i (tahrip) Abdullah guruĢ 3.5 

Der-zimmet-i Zaim Ali Ağa guruĢ 5. 
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Der-zimmet-i Kızılhisarlı Kalaycıoğlu Hacı Ali ve oğlu Horis guruĢ 3.5 

Der-zimmet-i Kara Hüseyin avretinde guruĢ 1 rub„ 3. 

Der-zimmet-i Arıllı Deli Ahmed guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Arıllı Bulgarlı oğlu Hüseyin guruĢ 3. 

Der-zimmet-i KanıkbaĢ  guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Kartallı Köse Hüseyin guruĢ 11. 

Der-zimmet-i Mirzarlı Monla Halil Ġplik sermayase mukarrız guruĢ 99. 

Ce„ȃn guruĢ 4403.5 

Sayfa 121 

Hüküm no 202 

Hüküm no: 202 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Akȃr ve menkulȃt kaydı 

Belge özeti: Adı geçen karye ve mahallerde akȃr ve menkulȃt kayıtlarının 

kaydedilmesi hususunda. 

 

Akȃrȃt 

Kelpin karyesinde Kanburoğlu ile müĢterek ..?.. bahçesi nısfı guruĢ 260. 

Bağ ve karye-i mezburda Ufacık nam mahalde tiğek 600 guruĢ 35. 

TaĢdibinde bağ der-karye-i mezbur tiğek 1000 guruĢ 55. 

Zerdalilik bağ der-karye-i mezbur tiğek 400 guruĢ 41. 

Bağ der-karye-i Güllü Kırık Ali oğlu yedinde tiğek 1000 guruĢ 50. 

Bağ der-karye-i mezbur Kazakoğlu yedinde tiğek 500 guruĢ 25. 

Ve müĢkalak bağ der-karye-i mezbur tiğek 400 guruĢ 15. 

Bağ der-karye-i Tahtamur kat„a 2 tiğek 1000 guruĢ 127. 

Bağ der-karye-i Mazmahan tiğek 600 guruĢ 30. 

Bağ der-karye-i Orul zeytinlik aded 16 tiğek 300 guruĢ 25. 

Karye-i Orulda mezru„ olan bezr guruĢ 20. 

Cur Ģeceresi 2 guruĢ 5. 

Bağ der-karye-i Burc tiğek 500 guruĢ 25. 
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Der-zimmet-i Mazmahorda harabe bağ tiğek 200 guruĢ 5. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur ve Hariciye oda guruĢ 200. 

Korkmazoğlundan aldığı menzil guruĢ 60. 

Nohud keyl 5 guruĢ 15. 

Ġncir guruĢ 3. 

Hınta keyl 20. 

Ve zahire-i beyt keyl 5 guruĢ 50. 

Siyah üzüm kantar 3 guruĢ 20. 

Mushaf-ı Ģerif hediyesi guruĢ 10. 

Mecmu„a vesȃ‟ire ketb guruĢ 10. 

..?.. guruĢ 5. 

..?.. 1 guruĢ 10, Keten cild 2 guruĢ 1, cȃmı cild 1 guruĢ 2, mecmu„ȃ-i muva„ız guruĢ 

1, ..?.. mülk guruĢ 1.5, musbah guruĢ 0.5, Ģerh risȃle-i Berköy guruĢ 1, taksir-i Ģerif 

kat„a 1 guruĢ 3, kudȗri guruĢ 0.5, Ģerh-i takdime guruĢ 2, mecmu„a sarf guruĢ 1.5, 

mecmu„a risȃ‟il guruĢ 2, tarikat-ı muhammediye guruĢ 5, Nahv Cümlesi guruĢ 0.5, 

risȃle-i Mantuk guruĢ 1, musbah-ı Ģerh guruĢ 1, ..?.. guruĢ 0.5, Ģerh imȃli guruĢ 2, 

risȃle-i adȃb guruĢ 1, Ġbrahimȗ‟l-Halebi guruĢ 1.5, hüsȃm kȃti guruĢ 1, Ģerh-i kȃfiye 

guruĢ 1, vekaye guruĢ 0.5, Dik koz guruĢ 0.5, „ȃmmari‟l-Ġslam guruĢ 2, eczȃ-yı 

periĢan guruĢ 1, mu„assare kazganı guruĢ 25, don kazganı 2 guruĢ 8, teĢt 2 guruĢ 8, 

hamam leğeni 1 guruĢ 4, sini 2 guruĢ 4, kelpend kısrak nısfı guruĢ 20, sahan 14 guruĢ 

6, leğen ibrik guruĢ 3, köylü ibriği 2 guruĢ 2, leğence 2 guruĢ 3, kuzu kazganı 1 guruĢ 

6, tencere 4 guruĢ 10, tȃbe 2 guruĢ 1, tas 4 guruĢ 2, don tası 1 guruĢ 1, fener 2 guruĢ 

2, kapaksız tencere 1 guruĢ 1.5, doru bargir re‟s 1 guruĢ 18, merkeb re‟s 1 guruĢ 10, 

güğüm 2 guruĢ 5, kebir satıl 2 guruĢ 5, sağir satıl 1 guruĢ 0.5, raht ma„baĢlık guruĢ 5, 

peĢtahta guruĢ 1, rahle 1 guruĢ 0.5, diz peĢkiri 2 guruĢ 3, yorgan 2 guruĢ 4, döĢek 2 

guruĢ 4, yasdık 2 guruĢ 2, kilim 4 guruĢ 8, köhne seccade 2 guruĢ 2, çuval çift 7 

guruĢ 5, haiĢe 2 guruĢ 4, sandık 6 guruĢ 3, mor çıkĢor guruĢ 5, mebrum guruĢ 1.5, 

arka esvabı guruĢ 10, yeĢil çukaya kaplı nave kürk guruĢ 15, Ģa„ayr keyl 2 guruĢ 2, 

saman guruĢ 2, Ģamdan 2 guruĢ 1, çebiĢ 3 guruĢ 6, Türkmanda koyun aded 15 guruĢ 

40, odada kilim 2 guruĢ 2, mertebe 2 guruĢ 6, teĢt 1 guruĢ 4, don kazganı 1 guruĢ 4, 

cedid kilim 2 guruĢ 3.5, don tası 1 guruĢ 1, harar çift 1 guruĢ 1, cedid kilim 5 guruĢ 

10, yana halı guruĢ 1.5, yasdık 5 guruĢ 1.5, yorgan 3 guruĢ 5, döĢek 1 guruĢ 1, 

minder 1 guruĢ 0.5, cur„adan tası 2 guruĢ 2.5, zevcesinden kendüye isabet iden 

(tahrip) kassam üzre hisse-i guruĢ 30 rub„ , nakd-i mevcud guruĢ 39 pare 5, teĢt 2 

guruĢ 8, kapan guruĢ 5, bekmez tulum 6 guruĢ 50, siyah üzüm guruĢ 6, mahire çift 3 
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guruĢ 2, don kazganı 1 guruĢ 4, sini 1 guruĢ 3, don tası 1 guruĢ 1, hazrevat menzili 

guruĢ 15. Cem„ȃ-i yekûn guruĢ 1621 akȃr ve menkulȃt. 

POZ 90 

Sayfa 122 

Hüküm no 202’nin devamı 

Cem„ȃ-i yekûn guruĢ 6024.5 zimem ve akȃrat ve menkulȃt. 

Minhahȗ‟l-ihracȃt  

Techiz tekfin iskat-ı kefȃret guruĢ 30, resm-i kıymet „ȃri guruĢ 150, Eminiyye ve 

çukadariyye ve hıdamiye guruĢ 20, kȃtibe efendilere guruĢ 10, harç-ı hüccet vesȃyet 

ve nezȃret guruĢ 40, muhzırana guruĢ 2.5, cem„ȃ-i yekûn guruĢ 252. 

Sahihȗ‟l-baki li‟t-taksim beyne‟l-verese guruĢ 5772.5 

Hisse-i ibnȗ‟l-mezbur es-Seyid Monla Mehmed guruĢ 2309. 

Hisse-i ibnȗ‟l-mezbur sağir es-Seyid diğer Mehmed guruĢ 2309. 

Hisse-i bintȗ‟l-mezbure kebire Hatice guruĢ 1154.5 

 

 

 

Hüküm no 203 

Hüküm no: 203 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesi ahalisinden olan Neccar es-Seyid Ömer ibni es-

Seyid Ebulderda‟nın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında 

paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan 

Neccar es-Seyid Ömer ibni es-Seyid Ebulderdanın verȃseti zevce-i menkȗha-i 

metrȗkesi Emine binti Mehmed Efendi ile sulbi sağir oğulları es-Seyid Mustafa ve 

es-Seyid Mehmede ve sağire kızı Haticeye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve 

müstehak olduktan sonra mezbure Emine zȃti ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a 

hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde sığar-ı mezburunun idde‟ileri ve kıbel-i Ģer„iden mansub 

vasileri ve tereke müteveffȃ-yı mezbure vaz„ȗ‟l-yed olan rafi„a haze‟l-kitab es-Seyid 

Ebulderda bin es-Seyid Mehmed nam kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i 

kelȃm idüb müteveffȃ-yı mezbur Neccar es-Seyid Ömer ile beynimizde ruhiyet-i 

kaima iken tarih-i kitabdan on dört ay mukaddem fevt olmağla zimmetinde 
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mütekarrer ma„kud-ı aleyh yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i mü‟eccelim olub teslime 

tenbih olunmak matlubumdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Seyyid Ebulderda 

cevabında fi‟l-vȃkȋ„ ammisi terekesine bi‟l-vesȃye vaz„iyedini ikrȃr lȃkin tarih-i 

kitȃbdan üç sene mukaddem ammim mezbur Seyyid Ömerin zimmetinde olan 

meblağ-ı mezbur yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i mü‟eccelini iĢbu mezbure Emine 

ammim mezbur hisse-i sahiha-i Ģer„iye ile hibe idüb ol-dahi ittihab ve kabul eyledi 

deyü def„le mukabele idilecek gıbbe‟l-istintak mezbure Emine cevabında zevcim 

mezbur es-Seyid Ömer fevtinden on gün mukaddem hȃl-i hayatında benim 

zimmetimde yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i mü‟ecceli var deynimdir deyü huzur-ı 

müsliminde ikrȃr ve i„tirȃf eyledi deyü def„le mukabele idilecek vasi merkum Seyyid 

Ebulderda istintak olundukda mukaddema yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i mü‟eccelimi 

zevcim mezbur es-Seyid Ömere hibe itmiĢidim hȃlȃ zimmetinde mihrim yokdur deyü 

ammim mezburun fevtinden üç gün mukaddem huzur-ı müsliminde mezbure Emine 

ikrȃr ve i„tirȃf eyledi deyü ref„-i def„ ve def„le müdahale idilecek gıbbe‟l-istintak 

ve‟l-inkȃr vasi mezbur es-Seyid Ebulderdadan def„i mezkȗrına mutabık beyyine 

taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden es-Seyid Kasım Ağa ibni 

Hüseyinde ve Ali BeĢe ibni Ali BeĢe nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a 

hazıran olub eserü‟istiĢha ve fi‟l-hakika mukaddema yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i 

mü‟eccelimi zevcim mezbur Seyyid Ömere hibe eyledim kȃvinetinde mihrim yokdur 

deyü zevci mezbur Ömerin fevtinden üç gün mukaddem bizim huzurumuzda iĢbu 

mezbure Emine ikrȃr ve i„tirȃf eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģȃhidleriz ve 

Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iyye eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet 

Ģerȃ‟itȗ‟l-kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince mezbure Emine büyüce 

ma„arızadan ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-salis min 

Recebü‟l-ferd sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

El-Hac Ömer ÇavuĢ, Mustafa BeĢe çavuĢ, Ġmam Karavaki Molla Mehmed, Koca 

Mehmed Ağa. 

Sayfa 123 

Hüküm no 204 

Hüküm no: 204 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: Ahmed bin Hüseyin‟in Hasan bin Murad‟ın merkebini telef ettiği 

hususunda hakkını talep etmesi. 

 

Fi‟l-asl Rum kal„a ahalisinden olub hȃlȃ Medine-i Ayntabda iki kapılı handa sakin 

Ahmed bin Hüseyin nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȗrde han-ı 

mezkȗrın odabaĢısı rafi„a haze‟l-kitȃb Hasan bin Murad nam kimesne mahzarında 

üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitȃbdan otuz beĢ gün mukaddem hȃlȃ 

mezkȗre gelüb yedinde mukim olan bir re‟s merkebi handa ahurına vaz„ birkaç gün 
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..?.. idüb ba„de gitmek ..?.. merkebin yularını baĢına dolayub bilȃ-pezir sebeb ahurda 

koyub ahir ..?.. meĢgul olub handan taaĢra çıkub yine avdet ve hana zuhurımda zikr 

olunan merkeb zȃyi„ olmağla sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi icrȃ olunmak 

matlubumuzdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Hasan cevabında tarih-i kitabdan bir 

gün mukaddem benim merkebimin sarikı ma„lumdır didikde nesnede da„vȃm yokdur 

deyü ikrȃr ve i„tiraf eyledi deyü def„le mukabele idilecek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr 

mezbur Hasandan müdde„asına beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i 

müsliminden Mehmed BeĢe yine Ömer ve Arab Kenan bin Abdullah nam kimesneler 

li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢha ve fi‟l-hakika tarih-i 

kitabdan bir gün mukaddem iĢbu mezbur Rumkal„alı Ahmed benim merkebimin 

sarikı ma„lumdır iĢbu mezbur odabaĢı Hüseyinde da„vȃm yokdur deyü bizim 

huzurumuzda ikrȃr ve i„tirȃf eyledi biz bu hususa bu vech üzre Ģȃhidleriz ve Ģehȃdet 

dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟r-ri„ȃyet Ģerȃ‟itȗ‟l-

kabul Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince müdde‟i mezbur Ahmed büyüce 

ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l-tasi„ iĢrin min 

Cemaziye‟l-ahir sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Yunus ÇavuĢ Ağa, Hacı Hasan, Sülü Molla Ahmed, Mehmed bin Ali. 

Hüküm no 205 

Hüküm no: 205 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı  

Belge özeti: Beğ mahallesi ahalisinden olan el-Hac ġaban ibni Yusuf‟un vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Beğ mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan el-Hac 

ġaban ibni Yusufun verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Emine binti Abdülbaki ile 

li-ebeveyn karındaĢı el-Hac Aliye münhasıra ba„de mezbur el-Hac Ali fevt olub 

verȃseti zevcesi mezbure Emine ile sulbi oğlu Halilin oğlu Ahmede ve Ağlı kızı 

Rahimeye münhasıra ba„de mezbure Rahime dahi fevt olub verȃseti validesi Fatma 

binti Ali ile li-ebeveyn karındaĢı mezkûr Ahmede münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve 

müstehak olduktan sonra mezbur Ahmed meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde zikr-i 

ȃti menzile vaz„iyyed olan rafi„a haze‟l-kitȃb Neccar Mehmed ibni Mehmed nam 

kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ 

bir tarafdan KöĢker Yahya ve bir tarafdan mukayyed üzre Mehmed Efendi veresesi 

ve bir tarafdan Nalçacı Ali mülkleri ve bir tarafdan tarik-ı „ȃmm ile mahdud menzil 

..?.. mezbur el-Hac ġabanın il‟l-vefȃt mülki olub ba„de vefat bi‟l-münasebetü‟Ģ-

Ģer„iyye verese-i mezbureden irsen intikal itmek iktiza ider iken menzil-i mahdud-ı 

mezkȗrın cümlesini fuzuli iĢbu mezbur Mehmed zabt itmekle sȗ‟ȃl olunub hisse-i 

Ģer„iyyemden kasr-ı yedine tenbih olunmak matlubumdır didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl 

mezbur Neccar Mehmed cevabında menzil-i mahdud-ı mezkȗrın nısf hisse-i Ģȃyi„ȃsı 

mezbure Eminenin zevçleri mezburan el-Hac ġaban ve el-Hac Aliden isabet iden 
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hisse-i Ģer„iyelerine ta„yin ve tahsis olunub ve nısf-ı ahiri dahi mezburȃn nafakaya 

muhtac oldukları lede‟l-Ģer„ȗ‟l-enver sabit olub menkȗlatları almamağla menzil-i 

mezbur bilȃ-iznȗ‟Ģ-Ģer„i bey„e arz ve beyne‟n-nas müzȃyede ve rağbȃt-ı nas 

inkıta„ından sonra benim üzerimde yüz yirmi beĢ guruĢda kararzade olmağa nısf 

hisse-i menzili tarih-i kitȃbdan yirmi bir sene mukaddem  

POZ 89 

Sayfa 184 

Hüküm no 205’in devamı 

Zaruret-i nafaka içün mezbure Fatma baki vesȃyeti hasebiyle huzur-ı Ģer„ide bey„ ve 

teslim idüb canib-i Ģer„ide iĢbu hüccet-i Ģer„iye yedime i„tȃ olunmuĢ idi ve nısf-ı 

ȃhirini dahi mezbure Emineden yüz yirmi beĢ guruĢ semeni medfu„ ve makbuza 

iĢtirȃ eyledim deyü takrir-i meĢruhına mutabık bir kıt„a hüccet-i Ģer„iye ibrȃz ve 

def„le mukabele ve bir kıt„a fetvȃ-yı Ģerife ibrȃz ve bi‟l-müvȃcehe fet ve kırȃ‟et 

olundukda mazmun-ı münifinde zide-yetimin vasisi ve validesi ..?.. zide-infak içün 

semeni misliyle Ömere bey„ ile bey„i cȃ‟iz olur mu cevab bȃ-cevabında olur deyü 

buyurulub lede‟l-vasi bey„-i mȃlȗ‟l-yetimȗ‟l-ziyȃde semeni ol-zaruretü‟l-din ol-

hacetȗ‟l-yemin ȃli semen deyü bezaziyeden bu suretde zide-baliğ oldukda hendek 

bey„ini nakz idüb Ömerin yedinden dȃrı ahza kadir olur mu cevab olmaz deyü 

buyurulub ..?.. ale‟l-icȃre ba„de bülȗğa deyü kitȃb-ı fuzulinden nakl-i irȃd 

buyurulmağın gıbbe‟l-istintak mezbur Ahmed cevabında ber-vech-i muharrer 

nafakaya ihtiyaçları sabit ve izn-i Ģer„le bey„ ve hüccet olduğunı bi‟l-külliye inkȃr 

idicek mezbur Neccar Mehmedden mazmun-ı hüccete beyyine taleb olundukda udȗl-

i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Pir Mehmed ibni el-Hac Hüseyin ve Yahya ibni 

Süleyman nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazıran olub eserü‟l-istiĢha 

ve fi‟l-hakika tarih-i kitabdan yirmi bir gün mukaddem menzil-i mahdud-ı mezkȗrın 

hissesi mezburan el-Hac ġaban ve el-Hac Alinin zevceleri mezbure Eminenin mihri 

ve hissesi içün ta„yin ve tahsis olunub ve nısf-ı ahiri dahi iĢbu mezbur Ahmed ve kız 

karındaĢı Rahimenin hisselerine ta„yin olunduktan sonra evvel haynda mezburan 

Ahmed ve Rahime sağir oldukları yine binȃ‟en valideleri mezbure Fatma ba-hüccet-i 

Ģer„iyye savb-ı Ģer„iden vȃsi mansubeleri olub ve sağiran-ı mezburan nafakaya 

muhtaç olmalarıyle ihtiyaçları ba„de‟l-sübȗtȗ‟Ģ-Ģer„i menzil-i mezburın nısfı bey„e 

arz ve müzȃyede ve rağbȃt-ı nas münkatı„a olduktan sonra iĢbu mezbur Neccar 

Mehmed üzerinde yüz yirmi beĢ guruĢda kararzade olub ziyȃde ile taleb-i ahiri 

olmayub zaruret-i nafaka içün vesȃyeti hasebiyle mezbure Fatma yüz yirmi beĢ 

guruĢa bizim huzurumuzda mezbur Mehmede huzur-ı Ģer„ide bey„ ve teslim ve kabz-

ı semen idüb iĢbu hüccet-i Ģer„iyye cȃnib-i Ģer„iden i„tȃ olundı biz bu hususa bu vech 

üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye eyledikden 

sonra ba„de‟tta„dil ve‟l-tezkiye Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince ber-

mucebince fetvȃ-yı Ģerife mezbur Ahmed büyüce ma„ȃrızadan men„-i birrle ma-

vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 3 min Recebü‟l-ferd sene 1167. 
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ġühȗdü’l-Hȃl 

Delakoğlu el-Hac Abdullah, Bakkal Osman, Delakoğlu el-Hac Mustafa, es-Seyid el-

Hac Ahmed Ağa menzilci, Mukdarzade Molla Ebubekir. 

Hüküm no 206 

Hüküm no: 206 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesinden olan es-Seyid Ahmed ibn-i Ali‟nin vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

müderris karındaĢı dinmekle ma„ruf es-Seyid Ahmed ibn-i Alinin verȃseti zevceleri 

Fatma binti Cuma BeĢe ve Balkın binti Abdullah ile sulbi kebir oğulları es-Seyid Ali 

ve ga‟ib-i „ȃni‟l-beled es-Seyid Mehmede ve sulbiye kebire kızları Hatice ve 

Ümmügülsüm ve AiiĢeye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra 

mezbur es-Seyid Ali meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde mahalle-i mezbure 

ahȃlisinden rafi„a haze‟l-kitȃb es-Seyid Ahmed Çelebi ibni es-Seyid Osman nam 

kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb babam müteveffȃ-yı 

mezburun terekesinden ve defter kıyamında mestur olub Medine-i mezbure tabi„ 

Bederkefedir nam karyede vakȋ„ bir tarafdan Kara Fakıoğlu ve bir tarafdan Kamer 

oğlu ve bir tarafdan Halil mülkleri ve bir tarafdan nehr-i cȃri ile mahdud beĢ yüz 

tiğek bağın nısf hissesi ve Söğüdlüce nam karye turȃbında vakȋ„ bir tarafdan nehr-i 

cȃri ile mahdud beĢ yüz tiğek bağın nısf-ı Ģayi„ȃsı babamdan intikal ve hisse-i 

Ģer„iyeme ta„yin ve tahsis ve müstakȋlan mülküm olduktan sonra mezbur Seyyid 

Ahmed Çelebinin yedinde mülkü olub Medine-i mezburede Nohudluk nam mahalde 

vȃkȋ„ lede‟l-ahali ve‟l-ceyrȃn ma„lumetü‟l-hudud beĢ yüz tiğek bağı ile bir buçuk 

guruĢ nakid baki def„ ve teslim eyledikde ben dahi babamdan müstakil ve hisse-i 

Ģer„iyyeme ta„yin olunan mahdudın mezkȗrın iki kıt„a bağın nısfları olan 

Sayfa 185 

Hüküm no 206’nın devamı 

BeĢ yüz tiğek bağları iĢbu mezbur es-Seyid Ahmed Çelebi ile mübadele ve 

mukayaza bey„ ve Ģirȃ olunub kıbel-i Ģer„iden sekiz sene mukaddem iĢbu hüccet-i 

Ģer„iye olunmuĢdı müddet-i merkumeden bu ȃna gelinceye değin el-zikr Nohudluk 

nam mahalde olan beĢ yüz tiğek  bağı ben zabt ve tasarruf itmiĢidim lȃkin bana 

virdiği Nohudluk nam mahalde olan bağda mağbun olduğı binȃ‟en istirdȃdın taleb 

iderim sȗ‟ȃl olunub muceb-i Ģer„isi icrȃ olunmak matlubumdur didikde müdde‟i 

mezburın takrir-i meĢruhına Fatma ve Belkıs ve Hatice ve Ümmügülsüm ve AiĢe 

taraflarından zikr-i ȃti ikrȃra vekil olduğı Abdullah ibni Osman ve Mehmed ibni 

Maksud nam kimesneler Ģehȃdetleriyle sabit Abdullah ibni el-Hac Ebubekir nam 

kimesne meclis-i Ģer„ide merkum es-Seyid Ahmed Çelebi mahzarında bi‟l-vekȃle 
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takrir-i kelȃm idüb mahdudın mezkȗrın iken kat„a bin tiğek bağın nısfları me‟kȗlȃt-ı 

mezburȃnın mevrusları mülki olub ba„de vefat mezbur Seyyid Alinin hisse-i 

Ģer„iyesine ta„yin ve tahsis olunmuĢidi me‟kȗlat-ı mezburanın iĢbu mezbur es-Seyid 

Ahmed Çelebi ile mahdudın mezkȗrın iki kıt„a bağın nısflarına müte„allika kat„a 

da„vȃ ve nizȃ„ları yokdur didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb 

olundı fi 15 min Cemaziye‟l-ahir sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Alemdar Hacı Ömer BeĢe, Alemdar el-Hac Mehmed BeĢe Makahlıoğlu, es-Seyid 

Ahmed ibni Ali Ģarkiyandan, Kamalakzade Ali ibni Ahmed Ağa, Deveci el-Hac 

Kasım. 

Hüküm no 207 

Hüküm no: 207 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Akyol mahallesinden olan Alaybeği Hüseyin Ağa ibni Ömer Ağa‟nın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Akyol mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan Alaybeği 

Hüseyin Ağa ibni Ömer Ağanın verȃseti  zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Ümmü binti 

es-Seyid Ġbrahim ile sulbi kebir oğulları es-Seyid Mehmed ve Kasım ve Mahmudda 

ve kebire kızı Rukiyeye münhasıra ba„de mezbur Kasım dahi fevt olub verȃseti 

validesi Fatma binti Abdullah ile li-ebeveyn karındaĢları mezburan es-Seyid 

Mehmed Ağa ve Mahmuda ve li-ebeveyn kız karındaĢı mezbure Rukiyeye münhasıra 

ba„de mezbur Mahmud dahi fevt olub verȃseti zevcesi Esma binti Ali ile validesi 

Meryem binti Abdullah ve sulbiye kebire kızı sağireye ve li-ebeveyn karındaĢı 

mezbur es-Seyid Mehmed Ağaya ve li-ebevyen kız karındaĢı Rukiyeye münhasıra 

ba„de mezbure Ümmü dahi fevt olub verȃseti kebir oğulları mezbur es-Seyid 

Mehmed Ağa ve es-Seyid Abdullah Ağa ibni Kasım Ağaya ve kebire kızı mezbure 

Rukiyeye münhasıra ba„de mezbur es-Seyid Ağa dahi fevt olub verȃseti zevce-i 

menkȗha-i metrukeleri Emine binti Mehmed EfendiĢ ve mezbure Fatma binti 

Abdullah ve‟l-ümem karındaĢı mezbur es-Seyid Mehmed Ağaya ve li-ebeveyn kız 

karındaĢı Haticeye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstahak olduktan sonra 

mezbur es-Seyid Mehmed Ağa kendi nefsinden asaleten ve kız karındaĢı mezbure 

Rukiye tarafından zikr-i ȃti bey„i ikrȃra vekil-i Ģer„isi olmağla vekȃleten meclis-i 

Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde rafi„a haze‟l-kitȃb ..?.. ve‟l-akrȃn ÇavuĢzade el-Hac Ali 

Ağa ibni Mustafa Ağa mahzarında asaleten ve vekȃleten ikrȃr-ı tamm ve takrir-i 

kelȃm idüb mahalle-i mezburede vakȋ„ kıbleten Ayger Dede veresesi ve Ģimȃlen 

ba„zan Hacı Ömer oğlu Osman ve ba„zen Topal Mehmed oğlu mülkleri ile Ģarkan 

ba„zan Sarı Ali oğlu Mehmed ve ba„zan Kızılhisarlı oğlu Mehmed Çelebi mülkleri 

ve garben tarik-ı „ȃmm ile mahdud iki peykeli ve bir fevkani beyt ve tahtani bir beyt 

ve bir bodrum ve bir matbah ve bir hazine ve bir tabaka ve bir bere-i mai ve havluyı 

mu„ayyineyi müĢtemil dahiliye menzil ve hariciye üç fevkani oda ve bir eyvȃn ve bir 
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eyvan ve iki anbar evi ve iki samanlık ve bir kebir ahur ve bir bere-i mai ve havluyı 

mu„ayyineyi müĢtemil oda babam mezbur Hüseyin Ağanın ile‟l-vefȃt mülkü olub 

ba„de vefat ancak salifȗ‟l-zikr dahiliye menzili müstakilȃn validem mezbure Ümmü 

Hatunun babamın zimmetinde olan mihrim mukabili bi‟l-cümle verese valideme 

virmiĢler idi ol-vechle validemin mülkü olub ba„de ve fatiha benimle karındaĢım 

mezbur Abdülhey Ağa ve kız karındaĢım mezbur Abdülhey Ağa dahi menzil-i 

mahdud-ı mezkûrdan olan iki sehim hisse hissesini hayatında altmıĢ guruĢa semeni 

medfu„ ve makbuza bana batnen bey„ idüb idüb ol-vechle dahiliye menzil-i mahdud-ı 

mezkȗrın dört sehimi benim ve bir sehimi kız karındaĢım Rukiyenin olmağla hȃlȃ 

tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bi-hamletȗ‟l-tevȃbi„ ve 

levahık ve kȃffetȗ‟l-hukuk ve‟l-mürafık bey„i bȃt 

POZ 88 

Sayfa 126 

Hüküm no 207’nin devamı 

Sahih-i Ģer„i ile asaleten ve vekȃleten iki yüz guruĢa iĢbu mezbur el-Hac Ali Ağaya 

bey„ ve teslim ve temellik eyledim ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur iki yüz guruĢı mezbur el-Hac Ali 

Ağa yedinden asȃleten ve vekȃleten ahz ve kabz eyledim ba„de‟l-yevm mahdud-ı 

mezkûr dahiliye menzili mezbur el-Hac Ali Ağanın mülk-i müĢterȃsıdır benim ve 

müvekkilemin kat„a alaka ve müdahalemiz kalmadı hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar 

mutasarrıf olsun didikden sonra mezbur Abdülhey Ağanın zevceleri mezburetȃn 

Emine ve Fatma ve kız karındaĢı mezbure Hatice tarafından zikr-i ȃti ikrȃra vekil 

olduğı Mehmed bin Mehmed ve el-Hac Ahmed ibni Ahmed Ģehȃddetleriyle sabit 

Mehmed bin Osman nam kimesne vekȃleten merkum el-Hac Ali Ağa müvȃcehesinde 

takrir-i kelȃm idüb fi‟l-hakika mevrusımız mezbur Abdülhey Ağa dahiliye menzil-i 

mezkûrda olan validesinden müstakil iki sehim hissesini altmıĢ guruĢa hayatında 

karındaĢı iĢbu mezbur es-Seyid Mehmed Ağaya batnen bey„ ve kabz ve semen 

itmiĢidi ol-vechle dahiliye menzilinde müvekkillerimin kat„a alaka ve müdahaleleri 

yokdur didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 19 min 

Cemaziye‟l-ahir sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahrȗ‟l-akrȃn es-Seyid Mehmed Emin Ağa, Fahrȗ‟l-akrȃn es-Seyid el-Hac 

Muhyiddin miralay, fahrȗ‟l-akrȃn es-Seyid el-Hac Mehmed Ağa Battal Ağazade, 

fahrȗ‟l-akrȃn es-Seyid Nur Ali Ağa zaim, Davud Ağazade Yusuf Ağa, Ġmam es-

Seyid Mehmed Efendi Kanacızade, Muhsinzade Abdullah Ağa, es-Seyid Süleyman 

ibni Üveys, Musa Beğ ibni Mehmed tabi„i Nur Ali Ağa, Mehmed bin Mehmed..?.. 

Hüküm no 208 

Hüküm no: 208 Tarihi: 1167  
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Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Akyol mahallesinden olan Hüseyin Ağa ibni Ömer Ağa‟nın vefat 

etmesiyle mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Akyol mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan alaybeği 

Hüseyin Ağa ibni Ömer Ağanın verȃseti zevce-i menkȗha-i metrukesi Ümmü binti 

es-Seyid Ġbrahim ile sulbi kebir oğulları es-Seyid Mehmed Ağa ve Kasım ve 

Mahmudda kebire kzıı Rukiyeye münhasıra ba„de mezbur Kasım dahi fevt olub 

verȃseti validesi Fatma binti Abdullah ile li-ebeveyn karındaĢları mezburan es-Seyid 

Mehmed Ağa ve Mahmud ve li-ebeveyn kız karındaĢı mezbure Rukiyeye münhasıra 

ba„de mezbur Mahmud dahi fevt olub verȃseti zevcesini Esma binti Ali ile validesi 

Meryem binti Abdullah ve kebire kızı sağireye ve li-ebeveyn karındaĢı mezbur es-

Seyid Mehmed Ağa ve li-ebeveyn kız karındaĢı mezbure Rukiyeye münhasıra ba„de 

mezbure Ümmü dahi fevt olub verȃseti kebir oğlu mezbur es-Seyid Mehmed Ağaya 

ve diğer oğlu Seyyid Abdülhey ibni Kasım Ağaya ve kebire kızı mezbure Rukiyeye 

münhasıra ba„de mezbur es-Seyid Yahya Ağa dahi fevt olub verȃseti zevce-i 

menkȗha-i metrukeleri Emine binti Mehmed Efendi ve mezbure Fatma binti 

Abdullah ve‟l-ümem karındaĢı mezbur es-Seyid Mehmed Ağa kendi nefsinden 

asaleten ve kız karındaĢı mezbure Rukiye tarafından zikr-i ȃti bey„-i ikrȃra vekil-i 

müseccil-i Ģer„isi olmağla vekȃleten ve mezbure-tȃn Safiyeye ve Fatma dahi asaleten 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde rafi„a haze‟l-kitȃb fahrȗ‟l-akrȃn el-Hac Ali Ağa 

ibni Mustafa Ağa mahzarında her biri asaleten ve vekȃleten ikrȃr-ı tamm ve takrir-i 

kelȃm idüb mahalle-i mezburede vakȋ„ kıbleten Ayger dede veresesi ve Ģimȃlen 

ba„zen el-Hac Ömer oğlu Osman ve ba„zen Topal Mehmed oğlu Mustafa mülkleri ve 

Ģarkan Sarı Ali oğlu Mehmed ve ba„zan Kızılhisarlı oğlu Mehmed Çelebi mülkleri ve 

garbentarik-ı „ȃm ile mahdud iki peykeli bir fevkani ve bir peykeli beyt ve bir 

fevkani beyt ve bir tahtani beyt ve bir bodrum ve matbah ve bir hazine ve bir tabaka 

ve bir bere-i mai ve havluyı mu„ayyineyi müĢtemil dahiliye menzil ve hariciye üç 

fevkani oda ve bir eyvan ve iki anbar evi ve iki samanlık ve bir bere-i mȃi ve havluyı 

müĢtemil oda mevrusımız mezbur Hüseyin Ağanın ile‟l-vefat mülkü olub ba„de vefat 

dahiliye menzili merkum Hüseyin Ağanın zevcesi Ümmü Hatunun mihr-i mukabili 

virilüb salifȗ‟l-zikr hariciye oda bi‟l-münȃsebetȗ‟Ģ-Ģer„iyye bize isabet ve intikal 

itmiĢ idi biz dahi hȃlȃ tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri 

bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i salifȗ‟l-zikr hariciye odası dahi iĢbu mezbur el-Hac Ali Ağaya 

iki yüz guruĢ nakid ile bir re‟s kırk guruĢ kıymetlü ..?.. bey„ ve teslim ve temellik 

eyledik ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezburı el-Hac Ali Ağa yedinden her birimiz asaleten ve vekȃleten ale‟l-

kadrȗ‟l-husus ahz ve kabz eyledik ba„de‟l-yevm mahdud-ı mezkûr oda mezbur el-

Hac Ali Ağanın mülk-i müĢterȃsıdır bizim kat„a alaka ve müdahalemiz kalmadı 

hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didiklerinden sonra 

 

Sayfa 127 
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Hüküm no 208’in devamı 

Mezburan Meryem ve Esma ve Hatice taraflarından zikr-i ȃti ikrȃra vekil olduğı 

Bostancızade Mehmed Ağa ve çeribaĢı ..?.. Ģehȃdetleriyle sabit Mehmed bin Osman 

nam kimesne meclis-i Ģer„ide merkum el-Hac Ali Ağa mahzarında bi‟l-vekȃle takrir-i 

kelȃm idüb müvekkilelerim mezburȃt tereke ahirden hisselerini ahz ve kabz 

itmeleriyle dahiliye ve hȃriciye menzil ve odada kat„a alaka ve müdahaleleri yokdur 

didikde gıbbe‟t-tadikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-yevmi‟l-

sȃmin ve‟l-iĢrin min Cemȃziye‟l-ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

ġȃhidu-ı sabıkun. 

Hüküm no 209 

Hüküm no: 209 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Akyol mahallesinde sȃkin Esma binti Ali‟nin eĢinin mülkünü sattığı 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Akyol mahallesinde sȃkin Esma binti Ali nam Hatunun zevci 

tarafından zikr-i ȃti bey„i ikrȃra vekil olduğı Mehmed Ağa ibni Mehmed ve Mehmed 

beğ ibni Mehmed nam kimesneler Ģehȃdetleri ile sabit Mehmed Beğ ibni Osman nam 

kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde rafi„a hȃze‟l-kitȃb fahrȗ‟l-akrȃn 

ÇavuĢzade el-Hac Ali Ağa ibni Mustafa Ağa mahzarında bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı tamm ve 

takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ bir tarafdan Topal Mehmed oğlu 

Mustafa mülkü ve iki tarafdan mezbur el-Hac Ali Ağa iĢtirȃ eylediği oda ve bir 

tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir tahtȃni beyt ve bir kiler ve bir matbah ve bir 

tabaka ve bir bere-i mȃi ve bir mağara ve havluyı mu„ayyineyi müĢtemil menzil 

Gelemek zevç-i evveli Hüseyin alaybeğizade Mahmudun ile‟l-vefat mülkü olub 

ba„de vefat zevcesi müvekkilem mezburenin mihr-i mü‟ecceli mukabili virilmiĢdir 

ol-vechle menzil-i mahdud-ı mezkûr müvekkilemin yedinde mülkü olmağla hȃlȃ 

tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile 

müvekkilem mezbure Esma iĢbu mezbur el-Hac Ali Ağaya elli guruĢa bey„ ve teslim 

ve temellik eyledim ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbur elli guruĢı müvekkilem mezbure Esma merkum el-Hac 

Ali Ağa yedinden tamamen ahz ve kabz eyledi ba„de‟l-yevm menzil-i mahdud-ı 

mezkûr merkum el-Hac Ali Ağanın mülk-i müĢterȃsıdır kat„a alaka ve müdahale 

kalmadı hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i 

ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-yevmi‟l-samin ve‟l-iĢrin min Cemaziye‟l-

ahir sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

ġahidȗn-ı mezburun. 
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Hüküm no 210 

Hüküm no: 210 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Tapuya alma  

Belge özeti: Kayacık karyesi sükkȃnından olan es-Seyid Ali ibni Mustafa‟nın hakkı 

olan arazisini tapu ile alması hususunda. 

 

Medine-i Ayntaba tȃbi„ Kayacık nam karye sükkȃnından Durman dinmekle ma„ruf 

es-Seyid Ali ibni Mustafa nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımu‟l-tevkȋrde 

Medine-i merkuma tȃbi„ Kantara nam karye ahȃlisinden ashȃb-ı hȃze‟l-kitab ġeyh 

Mehmed ibni Mustafa ve TaĢcı oğlu Ġbrahim ibni Ebubekir ve HamiĢ Mehmed ibni 

Veli ve Alıçoğlu Ġsmail ibni Ali nam kimesneler vesȃ‟irleri mahzarlarına bi‟t-tav„ȗ‟s-

sȃf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb zikr olunan Kayacık ve Kantara karyeleri 

beynlerinde vȃkȋ„ Cedide nam mezra„ȃnın hakkı ve gayr-ı hakkı arazisini bundan 

akdem sahib-i arzdan tapuya almıĢ idim deyü  da„vȃ sudurunda olduğumda iĢbu 

merkumlar dahi mezra„ȃ-i mezkûr arazisini ..?.. koyub sahib-i arz burdan bize tapuya 

virdi deyü fetvȃ-yı Ģerife ibrȃz ve ol-vechle beynimizde münazaa„at-ı keĢide ve 

muhasȃmȃt-ı vefire cereyȃn itmiĢ idi el-haletȗ‟l-hȃze beynimizde müslimun ve 

masalıhun tevasut idüb fi nefsi‟l-emr zikr olunan mezrȃ„ȃyı benim tasarrufum 

olmayub ..?.. kaldığına binȃ‟en tapuya müstehak olmağla sahib-i arz iĢbu merkumun 

tapuya virmekle hȃlȃ ben kifayed eyledim ba„de‟l-yevm mezra„ȃ-i mezburenin hakkı 

ve gerek gayr-ı hakkı arazisinden benim kat„a alaka ve müdahalem yokdur didikde 

gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-yevmi‟l-hams min 

Recebȗ‟l-ferd sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Fahrȗ‟l-akrȃn es-Seyid Mehmed Emin Ağa dizdȃr-ı sabık, es-Seyid Nur Ali Ağa 

za„im, Bostancızade Mehmed Ağa, Uğurluoğlu es-Seyid Ġbrahim Efendi, Davud 

Ağazade Ahmed Ağa, Solakzade Ahmed Ağa, Muhsinzade Abdullah Ağa, Fahrȗ‟l-

akrȃn ÇavuĢzade Ali Ağa voyvoda. 

POZ 87 

Sayfa 128 

Hüküm no 211 

Hüküm no: 211 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: BoĢanma 

Belge özeti: Emine binti el-Hac Ahmed‟in babasının hizmetini görmesi halinde kocası 

tarafından boĢanacağı hususunda. 
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Medine-i Ayntabda Tube mahallesi sakinlerinden rafi„ hȃze‟l-kitȃb Emine binti el-

Hac Ahmed nam hatun zȃti ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„i Ģerif-lȃzımȗ‟l-teĢrifde 

zevci Mutlaki Mustafa bin el-Hac Hüseyin mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i 

kelȃm idüb mezbur Mustafa mukaddema zevcim iken bir def„a babamın hizmetini 

görürsem benden üç talak boĢ ol deyü Ģart ve ta„lȋk idüb ba„de babası hizmetini 

gördüğün inkȃr idüb bizim dahi olmamağla halef-i bȃlet idüb yine zevciyet mu„ȃmele 

eyledi ba„de bana hitȃb idüb ba„de‟l-yevm karındaĢın evlȃdıyle bir sağirede ta„am 

yersem benden dokuz talak boĢ ol deyü Ģart ve ta„lȋk eyledikden sonra Sarı Bazak 

nam karyede karındaĢım oğlu Ahmed ile bir sağirede ta„am yiyib ben dahi istimȃ„ 

eylediğimde mezburı meclis-i Ģer„a getirüb da„va eylediğimde benim Ģartım 

Ayntabda menzilde bir sağirede yemek idi deyü hileye sülȗkden halef-i balet idüb 

ba„de tarih-i kitȃbdan elli gün mukaddem dahi menzilinde mezbur Ahmed ile bir 

sağirede ta„am yiyib ol-vechle ben mezburdan selasen mutallaka olduğuma binȃ‟en 

nefsimi teslimden imtinȃ„ idüb evvel esnada mezbur yine hileye sülük idüb benimle 

müftü efendi odasına gitdikde merkumun talakının selȃsen vuku„ını müftü efendi 

takdim eyledikden sonra ben merkumdan mihrimi taleb eylediğimde beynimizde 

müslimun ve masalıhun tevasut idüb ben mihrimden fariğa oldum ol-dahi ba„de‟l-

yevm sende alakam kalmadı anam ve kız karındaĢım ev deyü ikrȃr dahi itmiĢken hȃlȃ 

bana müdahale ider sȗ‟ȃl olunsun didikde gıbbe‟l-sȗ‟ȃl mezbur Mustafa cevabında 

fi‟l-hakika def„a babamın hizmetini görürsem deyü talak-ı selase ile Ģart eylediğini 

bir def„a dahi mezburenin karındaĢı evladıyle bir sağirede ta„am yersem benden 

dokuz talak boĢ ol deyü Ģart idüb ba„de Sarı Bağzak karyesinde mezbur Ahmed ile 

bir sağirede ta„am yiyib ba„de benim Ģartım menzilimde bir sağirede yemek 

yimemek idi deyü yemin idüb ve ba„de kendü menzilinde dahi bir sağirede ta„am 

yedim deyü mezbur Mustafa ikrȃr ve i„tirȃf itmekle „al-i muceb ikrȃra mezbure 

Emine talak-ı selȃse ile mutallıka olduğına ba„de‟l-hükm mezbur Mustafa mezbure 

Emineye müdȃhaleden men„-i birrle ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 5 min 

Recebü‟l-ferd sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

KartaĢır oğlu Mehmed Ali ibni Hacı Mustafa, Ahmed ibni Hacı Mehmed Tubeden, 

Seyyid Ahmed Çelebi Helvacızade, Kara Mehmed Ağa. 

Hüküm no 212 

Hüküm no: 212 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Kürkciyan mahallesinde sakine Hatice binti Bakkal el-Hac Ömer‟in Burc 

karyesinde olan otuz aded ceviz ağacını kitȃb el-Hac Ali ibni Ahmed‟e sattığı 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kürkciyan mahallesinde sakine Hatice binti Bakkal el-Hac Ömer 

nam Hatun tarafından zikr-i ȃti bey„i ikrȃra vekil olduğı el-Hac Hüseyin ibni el-Hac 

Abdullah ve Osman bin Abdullah nam kimesneler Ģehȃdetleriyle sabit ve sübut 
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vekȃtına hükm-i Ģer„i lȃ-hak olan ibni Ümmü el-Hac Ahmed ibni el-Hac Mehmed 

nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i mezbureye tȃbi„ Burc 

nam karyede sakin rafi„a hȃze‟l-kitȃb el-Hac Ali ibni Ahmed nam kimesne 

mahzarında bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb karye-i mezbure 

turȃbında vȃkȋ„ kaimȗ‟l-asl otuz aded ceviz eĢcarının nısf hisse-i Ģȃyi„ȃsı karye-i 

mezburede sȃkin Arab Ahmed nam kimesnenin mülkü olub ve nısf-ı ahiri 

müvekkilem mezbure Haticenin babası Hacı Ömer ve karındaĢı Hüseyinden müstakil 

ve hissesinden ta„yin olunmuĢ mülki olmağla hȃlȃ nısf-ı mezkȗrı tarafeynden icȃb ve 

kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile müvekkilem 

mezbure Hatice iĢbu mezbur Aliye altmıĢ beĢ guruĢa bey„ ve teslim ve temellik 

eyledi ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbur altmıĢ beĢ guruĢı müvekkilem mezbure Hatice iĢbu mezbur Hacı 

Alinin yedinden tamamen ahz ve kabz eyledi ba„de‟l-yevm zikr olunan ceviz 

eĢcarlarının nısf-ı Ģȃyi„ȃları merkum Hacı Alinin mülk-i müĢterȃsıdır hasbe-mȃ-yeĢȃ 

ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb 

olundı fi min Receb 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Mısdık oğlu Mısdık Berceli, Tarihcioğlu Usta Mehmed Boyacı, Bıyık Seyyid 

Mehmed, Hacı Ġbrahim velediĢ, Hacı Mehmed Efendi Gerceğinzade. 

Sayfa 129 

Hüküm no 213 

Hüküm no: 213 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢ mahallesi sükkȃnından olan Bakkal Halil ibni 

Allahverdi‟nin vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Seng-i NakkaĢ mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt 

olan Bakkal Halil ibni Allahverdinin verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Fatma 

binti el-Hac Ahmed ile sulbi kebir oğulları es-Seyid el-Hac Mehmed ve el-Hac 

Mustafa ve Ġbrahim Halil ve Hasan ve Ömere münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve 

müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi vereseleri talebleriyle ve 

ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim-i defteridir ki 

ber-vech-i ȃti zikr olunur hurrire fi‟l-yevmi‟l-samin min Ģehr-i Recebü‟l-ferd sene 

seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 300. 

Der-zimmet-i biraderi Molla Halil guruĢ 14. 

Der-zimmet-i biraderi Molla Mehmed guruĢ 10. 
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Der-zimmet-i Sarı zımmi guruĢ 5. 

Der-zimmet-i Levanoğlu guruĢ 10. 

Der-zimmet-i zuman avret guruĢ 9. 

Der-zimmet-i zuman babası guruĢ 1.5 

Der-zimmet-i Kalaycı zımmi guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Zuman kayınanası guruĢ 1. 

Der-zimmet-i müteveffȃnın oğlu Hasan guruĢ 30. 

Der-zimmet-i Yahudi Abdullah guruĢ 2 rub„ 3. 

Der-zimmet-i Ġplikli Ġbrahim guruĢ 5. 

Der-zimmet-i Haceli Kör Bekir oğlu guruĢ 1.5 

Der-zimmet-i Kuyumcu kebir guruĢ 3.5 

Der-zimmet-i irsle zımmi guruĢ 9. 

Der-zimmet-i Panasoğlu guruĢ 7. 

Der-zimmet-i Kürkcü Haçedur guruĢ 2. 

Der-zimmet-i Haçedur Ģakirdi guruĢ 4. 

Der-zimmet-i Haçedur zımmi guruĢ 11. 

Der-zimmet-i Boyacı Calib BeĢe guruĢ 6. 

Der-zimmet-i Bakıcı Samlıoğlu guruĢ 4. 

Nakd-i mevcud guruĢ 3 rub„ 2. 

Tahta anbar 2 guruĢ 5. 

Demir bilye 13 guruĢ 3.5 

Demir balta 8 guruĢ 3, mücrime 7 guruĢ 2, sarad ve kasnağı 20 guruĢ 2, topaç guruĢ 

1, buğday keyl 2 guruĢ 6, Ģa„ayr keyl 1 guruĢ 1, bulgur guruĢ 2, çuval aded 6 guruĢ 3, 

ceviz guruĢ 1, siyah üzüm guruĢ 0.5, döğme keyl 1 guruĢ 6, kebir don kazganı guruĢ 

6, yağ guruĢ 1, kazgan 1 guruĢ 3, sağir bȃdiye guruĢ 3, tencere 4 guruĢ 10, kuzu 

kazganı 1 guruĢ 3, güğüm 1 guruĢ 2, sağir sini 2 guruĢ 4, leğence 3 guruĢ 3, teĢt 1 

guruĢ 3, tȃbe guruĢ 1, fener 2 guruĢ 2, tencere 1 guruĢ 3, süzek 1 guruĢ 1, köylü ibriği 

1 guruĢ 1.5, kebir satıl 2 guruĢ 5, yoğurt satılı 3 guruĢ 22, Ģamdan 3 guruĢ 1.5, tȃbe 1 

rub„ 1, kahve tȃbesi rub„ 1, saplı tas 3 guruĢ 1.5, leğen 1 ibrik 1 guruĢ 3, sahan 80 

guruĢ 25, sağir lengeri 8 guruĢ 4, peynir tepsisi 32 guruĢ 5, kefkir 4 keçe 1 guruĢ 2, 
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hoĢab tası 4 guruĢ 2, kapaklı çorba tası 2 guruĢ 2, sehne kulplu tas 2 guruĢ 0.5, sağir 

tas 11 guruĢ 2.5, hamam leğeni 1 guruĢ 3, sağir tas rub„ 1, bakır merhem kutusu 1 

guruĢ 1, yazılı tas kapağı 1 guruĢ 1, sağir ve kebir hançer 4 guruĢ 6, hırdavat guruĢ 1, 

sağir terazi 2 guruĢ 1.5, balta ve barem batman ve üç ayak guruĢ 1, katremez 2 guruĢ 

2, bekmez guruĢ 1, arakda toprak çanak guruĢ 1, döĢek 5 guruĢ 7.5, yorgan 5 guruĢ 

10, reĢmeni 2 guruĢ 5, münakkaĢ makrame 4 guruĢ 2, münakkaĢ ukcur 3 guruĢ 1.5, 

abȃ‟i gömlek 1 guruĢ 2, sağir bohça 2 guruĢ 0.5, münakkaĢ örse kilim 1 guruĢ 5, 

kırmızı kilim 1 guruĢ 3, köhne kilim 1 guruĢ 2, ip sağire 1 guruĢ 0.5, yana halısı 5 

guruĢ 13, tekleme yasdık yüzü 2 guruĢ 0.5, çanta rub„ 1, sürmȃ‟i kaftan 1 guruĢ 2, 

köhne beyaz zıbın 3 guruĢ 1, gömlek 2 guruĢ 1.5, mai köhne kaftan rub„ 1, köhne 

alaca zıbın guruĢ 1, don 3 guruĢ 1.5, astar ka„a 2 guruĢ 1.5, köhne beyaz sade rub„ 1, 

köhne sarık 3 guruĢ 1, kumaĢ kürk yüzü mȃ‟i 1 guruĢ 2, minĢefe ma„ ..?.. 2 guruĢ 2, 

donluk misk bezi 1 guruĢ 1, beyaz çarĢab 1 guruĢ 1, köhne peĢkir rub„ 1, tekleme 

(tahrip) 1 guruĢ 0.5, köhne kürk 2 guruĢ 2, misk köhne kürk guruĢ 1.5, köhne çıkĢur 

guruĢ 0.5, zeytuni kaftan guruĢ 1.5, köĢker kalburı guruĢ 1, Ģukka kilim 1 guruĢ 1, 

(tahrip) kuĢak guruĢ 1, köhne sepet guruĢ 0.5, çit rub„ 1, yemeni bohçası rub„ 1, 

minĢefe guruĢ 0.5, ..?.. makrame rub„ 1, sarık guruĢ 1, çarĢab (tahrip) 

POZ 86 

Sayfa 130 

Hüküm no 213’ün devamı 

Mȃpere çift 20 guruĢ 10, süllüm 4 guruĢ 1.5, sandık 4 guruĢ 2, rahibe abiyesi 3 guruĢ 

1, neccar sȃtı guruĢ 2, demir sağısı 1 guruĢ 0.5, hazrevat menzili guruĢ 10. 

Cem„ȃ-i yekûn guruĢ 714. 

Minhahȗ‟l-ihracat 

Techiz tekfin iskat-ı salavat kefȃret guruĢ 15, deyn-i müsbet el-Hac Abdurrahman 

guruĢ 5, deyn-i mihr-i mü‟eccel müsbet-i zevcü‟l-mezbure Fatma guruĢ 5, resm-i 

kıymet „ȃdi guruĢ 18, kȃtibe guruĢ 2.5, çukadariye guruĢ 2.5, muhzırana guruĢ 1, 

masȃrıf guruĢ 1. Cem„ȃn guruĢ 50. 

Sahihȗ‟l-baki el-taksim beyne‟l-verese guruĢ 664 

Hisse-i zevcü‟l-mezbure Fatma guruĢ 83,  

Hisse-i ibnü‟l-mezbur es-Seyid el-Hac Mehmed guruĢ 114 muhassa 24  

Hisse-i ibnü‟l-mezbur el-Hac Mustafa guruĢ 116 muhassa 24. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Ġbrahim Halil guruĢ 116 muhassa 24. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Hasan guruĢ 116 muhassa 24. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Ömer guruĢ 116 muhassa 24. 
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Hüküm no 214 

Hüküm no: 214 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Ale‟n-necar mahallesi ahȃlisinden Ġbrahim ibni el-Hac Veli ibni el-Hac 

Hüseyin‟in adı geçen debbağhanede kendi hissesine düĢen payının satıldığını ve dava 

edeceğini bildirmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ale‟n-necar mahallesi ahȃlisinden Ġbrahim ibni el-Hac Veli ibni 

el-Hac Hüseyin nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i 

mezburede Tube mahallesi ahalisinden rafi„a haze‟l-kitȃb Dülükbaba oğlu el-Hac 

Ebubekir ibni Mehmed BeĢe nam kimesne mahzarında üzerine da„vȃ ve takrir-i 

kelȃm idüb debbağhanede vȃkȋ„ Gözüaçık dükkȃnı dinmekle ma„ruf dükkȃn içinde 

hekden ta„bir olunan iki çukur ceddim mezbur el-Hac Hüseyinden babam bana 

intikal itmiĢiken iĢbu merkum el-Hac Ebubekir fuzuli zabt itmekle sȗ‟ȃl olunub kasr-

ı yedine tenbih olunmak  matlubumuzdur didikde gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur el-Hac 

Ebubekir cevabında zikr olunan iki hekden iĢbu merkum Ġbrahimin hissesi el-Hac 

Emineye zevc-i evveli Güllü nam kimesneden irsen intikal idüb ol-vechle mezbure 

el-Hac Eminenin müstakilen mülki olmağla tarih-i kitabdan on dört sene mukaddem 

kırk guruĢ semeni medfu„ ve makbuza bey„ idüb hȃlȃ mezbure el-Hac Emine hayatda 

olmağın on dört seneden beri iĢbu merkum Ġbrahimin müvȃcehesinde mülkiyet üzre 

mutasarrıf oldum deyü ber-vech-i muharrer mezbur Ġbrahimin ceddi merkum el-Hac 

Hüseyinin mülkü olub ba„de vefat oğlu mezbur el-Hac Veliye intikal idüb ba„de 

vefat oğlu müdde„i mezbur Ġbrahime intikal eylediğini bi‟l-külliye  inkȃr idicek 

müdde„i merkum Ġbrahimden müdde„ȃsına mutabık beyyine taleb olundukda ba„de‟l-

isti„mȃl ve‟l-imhȃlȗ‟Ģ-Ģer„i etyȃn beyyineden izhȃrı acz idüb istihlȃf eyledikde fi‟l-

vakȋ„ zikr olunan iki hek.den müdde„i mezbur Ġbrahimin ceddi el-Hac Hüseyinden 

oğlu el-Hac Veliye onun dahi fevtinden sonra oğlu müdde-i mezbur Ġbrahime intikal 

eylediğine ilmi lȃ-hak olmayub ol-vechle müdde„i merkumın iki hekden mülk-i 

mevrusı olmadığına mezbur el-Hac Ebubekire yemin teklif olundukda ol-dahi ale‟v-

vuku„ıl-mes‟ȗl halef billȃhi‟l-ȃle‟l-ȃli itmeğin mucebince müdde„i mezbur Ġbrahim 

bilȃ beyyine büyücce ma„ȃrızadan ba„de‟l-men„ ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 3 

min Recebü‟l-ferd sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Molla Talha debbağ, Bayrakdar el-Hac Hüseyin Ağa, Nahnizade es-Seyid Molla 

Mehmed, Boyacıoğlu Hacı Hüseyin. 

Hüküm no 215 

Hüküm no: 215 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Kürkciyan mahallesinde sȃkin Molla Ömer ibni Ebubekir‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda 
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Medine-i Ayntabda Kürkciyan mahallesinde sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

Molla Ömer ibni Ebubekirin verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Hatice binti 

Mehmed ile li-ebeveyn kız karındaĢı Aklan ve li-ebeveyn er karındaĢı oğlu Mehmede 

münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun 

terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve ..?.. ma„rifetleriyle takdim-i defteridir ki ber-vech-i 

ȃti zikr olunurfi 4 min Recebü‟l-ferd sene 1167. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 50, karye-i Soygarda bağ tiğek 500 guruĢ 44, 

Tahna karyesinde mezru„ buğday keyl 3 guruĢ 8  kuvve guruĢ 2.5, der-zimmet-i Kara 

Ali guruĢ 5 rub„ 3, yorgan 1 guruĢ 2, döĢek 1 guruĢ 1.5, tencere guruĢ 1.5, tas 2 guruĢ 

1, köhne kilim 2 guruĢ 4, minder guruĢ 1, sanduk guruĢ 0.5, bez zıbın 2 guruĢ 2, 

gömlek 2 don 2 guruĢ 2, 

Sayfa 131 

Hüküm no 215’in devamı 

Köhne sarık 3 guruĢ 0.5, bulgur simid guruĢ 1.5, hazrevat menzili guruĢ 0.5, cem„ȃ-i 

guruĢ 128. 

Minhahȗ‟l-ihracat 

Techiz tekfin kabr guruĢ 4.5, iskat-ı salavat kefȃret-i yemin guruĢ 3, mihr-i mü‟eccel 

müsbetü‟l-zevcetü‟lmezbure Hatice guruĢ 50, deyn-i müsbet es-Seyid el-Hac 

Süleyman min ceihetȗ‟l-salim guruĢ 44+04=48, deyn-i müsbet Mehmed BeĢe guruĢ 

6, kȃtibe ve çukadariye ve muhzırana guruĢ 3, cem„ȃ-i yekûn guruĢ 124.5 

Sahihȗ‟l-baki el-taksim beyne‟l-verese guruĢ 3.5 

Hisse-i zevcetü‟l-mezbure Hatice muhassa 105. 

Hisse-i ahti‟l-mezbure Aklan muhassa 210. 

Hisse-i ibni ahi‟l-mezbur Mehmed muhassa 105. 

Hüküm no 216 

Hüküm no: 216 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Ale‟n-necar mahallesi ahȃlisinden olan Ġmamoğlu Abdullah‟ın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ale‟n-necar mahallesi ahȃlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Ġmamoğlu dinmekle ma„ruf Abdullahın verȃseti zevce-i menkȗha-i metrukesi AiĢe 

binti Kablan ile kebire kızları Elife ve zevcim ve li-ebeveyn er karındaĢı Abdullaha 

münhasıra olduğu Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra mezbure-tȃn AiĢe ve 

Elife zatları ba„de‟t-ta„rifȗ‟Ģ-Ģer„i meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde zikr-i ȃti 

menzile vaz„ȗ‟l-yed olan rafi„a haze‟l-kitȃb Hüseyin ibni Ġsmail nam kimesne 
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mahzarında herbiri üzerine da„vȃ ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vȃkȋ„ 

bir tarafdan Kürd es-Seyid el-Hac Mustafa ve bir tarafdan Köse Abdullah ve bir 

tarafdan dehliz ve bir tarafdan tarȋk-ı „ȃmm ile mahdud bir fevkani ve bir tahatani 

beyt ve bir hazine ve bir kiler ve bir matbah ve bir hallac dükkȃnı ve bir bere-i mȃ‟i 

ve havluyı mu„ayyineyi müĢtemil menzil-i mevrusumuz müteveffȃ-yı mezburun 

ile‟l-vefat mülkü olub iĢbu mezbur Hüseyin fuzuli zabt itmekle hisselerimizi taleb 

ideriz sȗ‟ȃl olunub kasr-ı yedine tenbih olunmak matlubumuzdur didiklerinde 

gıbbe‟s-sȗ‟ȃl mezbur Hüseyin cevabında fi‟l-hakika menzil-i mahdud-ı mezkûr 

müteveffȃ-yı mezburun ile‟l-vefat mülkü olub ba„de vefat düyȗnı zȃhir ve sabit 

oldukda menkulȃtı almayub akȃrının bey„i lȃzım-geldikde menzil-i mahdud-ı mezkȗr 

bilȃ-iznü‟l-Ģer„i bey„e arz ve sȗk-i sultanide müzȃyede ve rağbat inkıta„ından sonra 

mahalle-i mezbure ahȃlisinden Hacı Ali oğlu el-Hac Hüseyin nam kimesne üzerinde 

altmıĢ guruĢda kararzade olmağla Elife sağire almak hasebiyle validesi mezbure AiĢe 

savb-ı Ģer„iden vasi nasb olunub ba„de mezbure AiĢe kendi nefsine asaleten ve 

mezbure Elifeye vesȃyeten ve mezbure Zemzem dahi asaleten menzil-i mahdud-ı 

mezkȗr altmıĢ guruĢa mezbur el-Hac Hüseyine bey„ ve kabz semeni ve düyȗn-ı 

müsbetesine ifȃ eylediklerinden sonra mezbur Hüseyin dahi yedi sene babam Ġsmaile 

yine altmıĢ guruĢı semeni medfu„ ve makbuza bey„ idüb babam dahi fevt oldukda 

bana intikal idüb mezbure Elife dahi baliğ oldukda tarih-i kitabdan üç sene 

mukaddem altı guruĢa benden alub bey„i sabıkı tecviz ve validesi mezbure AiĢe ve 

mezbure Elife zimmetimi „ȃmme-i da„ȃvi ve husumȃtdan ibrȃ eylediler deyü def„le 

mukabele idicek gıbbe‟l-istintak ve‟l-inkȃr mezbur Hüseyinden def„-i mezkȗrına 

beyyine taleb olundukda udȗl-i ahrȃr ricȃl-i müsliminden Mehmed ibni Abdullah ve 

el-Hac Hüseyin ibni Ahmed nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehȃde meclis-i Ģer„a hazırȃn 

olub eserü‟l-istiĢhad fi‟l-hakika üç sene mukaddem iĢbu mezburtȃn AiĢe ve Elife 

iĢbu mezbur Hüseyinden bizim huzurumuzda altı guruĢ ahz idüb bey„i sabıkı tecviz 

ve menzil-i mezkȗre müte„allika amme-i da„ȃviden ibrȃ ve iskat eyledi bu hususa bu 

vech üzre Ģahidleriz ve Ģehȃdet dahi ideriz deyü her biri edȃ-i Ģehȃdet-i Ģer„iye 

eyledikde ba„de‟t-ta„dil ve‟l-tezkiye Ģehȃdetleri makbul olmağın mucebince 

mezburtȃn AiĢe ve Elife büyüce ma„ȃrızadan men„-i birrle ve ma-vaka„ bi‟t-taleb 

ketb olundı hurrire fi‟l-yevmi‟l-aĢir min Recebü‟l-Ģerif sene seb„ ve sittin ve mi‟ete 

ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Koca Mehmed Ağa, Ahmed ibni el-Hac Mahmud, Hacı Vasioğlu Molla Veli, Köse 

Bayrakdar Hüseyin BeĢe, es-Seyid Hacı Ahmed Ağa, HaĢhaĢoğlu Ġmam karındaĢı 

Kara Abdullah. 

POZ 85 

Sayfa 132 

Hüküm no 217 

Hüküm no: 217 Tarihi:1167  



304 
 

 
 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesinde sȃkin Fatma binti es-Seyid el-Hac Abdullah 

Efendi nam Hatun tarafından mülkünü sattığı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesinde sȃkin Fatma binti es-Seyid el-Hac 

Abdullah Efendi nam Hatun tarafından zikr-i ȃti bey„i ikrȃra vekil olduğı Molla 

Mehmed ibni el-Hac Abdullah ve diğer Molla Mehmed ibni el-Hac Mustafa nam 

kimesneler Ģehȃdetleriyle sabit es-Seyid Molla Ġsmail es-Seid Mehmed Efendi nam 

kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde mahalle-i mezbure sükkȃnından 

Fazılzade dinmekle ma„ruf rafi„a haze‟l-kitȃb el-Hac Halil Efendi ibni el-Hac Ali 

Ağa mahzarında bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı tam ve takrir-i kelȃm idüb Medine-i mezbura 

tȃbi„ Hacr nam karyede köy önünde vȃkȋ„ iki tarafdan Horhor mülkleri ve iki 

tarafdan nehr-i cȃri ile mahdud  ..?..ve on üç aded ceviz eĢcarı ve etrafında olan 

eĢcȃr-ı müsemmere ve gayr-ı müsemmeresiyle tarih-i kitabdan beĢ sene mukaddem 

müvekkilem mezbure Fatma iĢbu mezbur el-Hac Halil Efendiye yüz guruĢ bey„-i bȃt 

sahih-i Ģer„i ile bey„ ve teslim ve temellik eyledi ol-dahi iĢtirȃ ve kabul ve temellik ve 

teslim idüb tarih-i bey„-i mezburda semeni olan meblağ-ı mezbur yüz guruĢı merkum 

el-Hac Halil Efendi yedinden müvekkilem mezbure Fatma tamamen ahz ve kabz 

eyledi ba„de‟l-yevmmüvekkilem mezbure Fatmanın alaka ve müdahili kalmadı 

hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ 

bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-yevmi‟l-rȃbi„ iĢrin min Ģehr-i Receb sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Ahmed Efendi ibni …. BulaĢıkzade, Üstad Molla Ġbrahim ibni …Mehmed 

Efendi, Suyabatmazoğlu Arslan Ahmed, es-Seyid Ali Efendi müdür, …Molla 

Mehmed ibni Molla Osman, Neccar Solak Mehmed ibni Sultan, Ahmed ibni el-Hac 

Bereket. 

Hüküm no 218 

Hüküm no: 218 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hücceti Belge Konusu: Satın alma 

Belge özeti: ..?...veled-i Karabeyt Kasım Ağadan bir sarı katırı elli iki guruĢa satın 

aldığı hususunda 

 

Fi‟l-asl kasaba-i Kürȗn sükkȃnından olub hȃlȃ Medine-i Ayntabda bi‟l-misȃfire sekiz 

..?.. veled-i Karabeyt nam dahi meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde rafi„ haze‟l-

kitȃb fahrȗ‟l-akrȃn es-Seyid Kasım Ağa ibni Hüseyin nam kimesne mahzarında bi‟t-

tav„ȗ‟s-saf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitabdan üç buçuk sene 

mukaddem iĢbu merkum Kasım Ağadan Canbazlar vasıtasıyle bir re‟s sarı katırı elli 

iki guruĢa iĢtirȃ idüb yedimde mülk-i müĢterȃm iken tarih-i kitabdan bir ay 

mukaddem Halebȗ‟l-Ģehbȃya vardığımda Cebelü Semanlı Mustafa nam kimesne zikr 

olunan katıra müstehak çıkub isbat ve hükm-i Ģer„i ile yedimden bi‟l-istihkak ahz 
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idüb ol-vechle meblağ-ı mezkȗr elli iki guruĢı bȃya„m mezbura rücu„ eylediğimde 

Ağa-yı merkum dahi meblağ-ı mezburı bana def„ ve teslim ben dahi meblağ-ı 

mezbur elli iki guruĢı tamamen Ağa-yı merkumun yedinden tamamen ahz ve kabz 

eyledim merkumun zimmetinde bir akçe ve bir ceybim kalmadı husus-ı mezkûra 

müte„allika zimmetini ibrȃ-i „ȃmm ile ibrȃ ve iskat eyledim didikde gıbbe‟t-

tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi evasıt-ı Receb sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Boyacılar ġeyhi Hacı Mehmed ÇavuĢ ..Ömer, Pir Ali oğlu Ali BeĢe, Arizaoğlu 

Mehmed, Receb bin Hacı ..?.. ÇavuĢ Ali BeĢe, RiĢvanoğlu ..?.. çukadarı Mustafa 

Ağa. 

Sayfa 133 

Hüküm no 219 

Hüküm no: 219 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: Yenhi mahallesinde sȃkin el-Hac Mehmed bin el-Hac Ebubekir‟in 

ekmekçi olarak çalıĢtığı yerden otuz bir guruĢ hakkını talep etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Yenhi mahallesinde sȃkin el-Hac Mehmed bin el-Hac Ebubekir 

nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede Tarla-yı 

Atik mahallesi sükkȃnından rafi„a haze‟l-sağir Artin veledi Gazi nam dahi 

mahzarında bi‟t-tav„ȗ‟s-sȃf ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb bundan akdem 

mersum Artin ile bir buçuk sene ekmekçilik sanatında Ģeriȃtımız olub ba„de külli 

hesȃb benim mersumın zimmetinde otuz bir guruĢ birer bey„ hakkım zuhur itmiĢidi 

tarih-i kitab günü mezbur yedine meblağ-ı mezkȗrı taleb eylediğimde mersum dahi 

mukaddema olan Ģirketimiz Ģirket Fasdadır deyü benden bir buçuk senelik biĢiricilik 

ücreti taleb eyledikde beynimizde münazȃ„at-ı Ģecere ve muhasamat-ı vefire cereyȃn 

idüb el-haletȗ‟l-hȃze beynimizde müslimun ve masalıhun tevasut idüb mersum Artin 

meblağ-ı mezbur otuz guruĢ birer rub„da on beĢ guruĢını bana def„ ve teslim ben dahi 

ahz ve kabz idüb zimmetini otuz bir guruĢ bir rub„dan vesȃ‟ire müte„allika „ȃmme-i 

da„ȃviden ibrȃ ve iskat eyledim ve mersum dahi benim zimmetimi bir buçuk senelik 

ücret da„vȃsından ibrȃ-i „ȃmm kat„„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve iskat eyledi didikde gıbbe‟t-

tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟s-sabi„ iĢrin Recebü‟l-ferd 

sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

ġirret Mehmed BeĢe, Ekmekci Hüseyin, Muhzır Kara Ahmed, Koca Mehmed Ağa. 

Hüküm no 220 

Hüküm no: 220 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 
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Belge özeti: Kayser mahallesi sükkȃnından olan Kunduz el-Hac Abdullah bin 

Abdülgaffar‟ın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Kayser mahallesi sükkȃnından iken bundan akdem fevt olan 

Kunduz el-Hac Abdullah bin Abdülgaffarın verȃseti zevce-i menkuhȃ-i metrukesi 

Emine binti Mustafa ile sulbi kebir oğlu Abdülgaffara ve sağir oğulları Abdullah ve 

Mehmede ve kebire kızı Meryeme münhasıra olduğu Ģer„ȃn zȃhir ve müstehak 

olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve 

beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 18 min Recebü‟l-

ferd sene 1167. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 100, bağ der-mahalle-i yaldızak tiğek 200 guruĢ 

10, bağ der-mahalle-i cenub-ı harabe guruĢ 2, bargir rȃ‟is 1 guruĢ 10, tencere 1 guruĢ 

2, leğence 1 guruĢ 1, sahan 3 guruĢ 1, yorgan 1 guruĢ 2, döĢek guruĢ 1.5, yasdık 1 

guruĢ 1.5, sandık 1 guruĢ 0.5, ..?.. 2 guruĢ 0.5, tas 1 çuval 1 guruĢ 0.5, köhne kilim 

guruĢ 1 rub„ 1, arka esvabı guruĢ 2, hazrevat menzili guruĢ 0.5, cem„ȃ-i yekûn guruĢ 

135. 

Minhahȗ‟l-ihracat 

Techiz tekfin iskat-ı salavat guruĢ 11, resm-i kıymet-i „ȃdi guruĢ 3 pare 15, kȃtibe 

guruĢ 0.5, rub„ 1, çukadara rub„ 3, muhzırana pare 15, ce„ȃn yekûn guruĢ 16 rub„ 1. 

Sahihȗ‟l-baki el-taksim beyne‟l-verese guruĢ 119. 

Hisse-i zevcü‟l-mezbure Emine guruĢ 14 muhassa 105. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Abdülgaffar guruĢ 29 muhassa 90. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Abdullah guruĢ 29 muhassa 90. 

Hisse-i ibnü‟l-mezbur Mehmed guruĢ 29 muhassa 90. 

Hisse-i bintü‟l-mezbure Meryem guruĢ 14 muhassa 105. 

Hüküm no 221 

Hüküm no: 221 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Borcun ödenmesi 

Belge özeti: Hoydi aĢiretinden ġehreküstü mahallesinde sȃkin Ömer ibni Hüseyin‟in 

Osman ibni Ali Bali‟ye verdiği borcunu aldığı hususunda. 

 

Fi‟l-asl Hoydi aĢiretinden olub hȃlȃ Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesinde 

sȃkin Ömer ibni Hüseyin nam kimesne meclis-i Ģer„a hatır-ȃzımu‟l-tevkȋrde RiĢvan 

aĢiretinden Halebgȃnlı cemȃ„atinden Mehmed ibni el-Hac Gazi nam kimesnenin 

tarafından zikr-i ȃti ikrȃrı tasdika vekil-i müseccilik-i Ģer„isi rafi„ haze‟l-kitȃb Monla 
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Yusuf ibni el-Hac Ebubekir nam kimesne mahzarında ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm 

idüb tarih-i kitabdan dört sene mukaddem zikr olunan Halebgȃnlı cemȃ„atinden 

Osman ibni Ali Bali nam kimesneye kendi malımdan iki yüz on üç guruĢı iki yüz on 

üç batman kahveye selm-i Ģer„i eylediğimde iĢbu merkumun müvekkili mezbur Hacı 

Gazi oğlu Mehmed müslim-i fih mezkȗrın edȃsına tarafeynden bi‟l-emr ve‟l-kabul 

kefȃlet-i sahiha ile kefil-i bi‟l-mȃl olmuĢ idi hȃlȃ müslim-i fih mezkûra mahsuben 

mekfȗl „ana rücu„ Ģartıyle merkum Monla Yusuf bana elli guruĢı def„ ve selm eyledi 

ben dahi meblağ-ı mezbur merkumın yedinden ahz ve kabz idüb müvekkil mezbur 

Hacı Gazi oğlu Mehmedi kefȃlet-i mezbureden ihrȃc  

POZ 84 

Sayfa 134 

Hüküm no 221’in devamı 

Eyledim ba„de‟l-yevm zikr olunan kefȃlete  müte„allika mezbur Mehmedden da„vȃ 

ve nizȃ„ ve hakk-ı mutalebem yokdur zimmetini ibrȃ-i „ȃmm kat„ȗ‟l-nizȃ„la ibrȃ ve 

iskat eyledim didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire 

fi‟l-yevmü‟l-tasi„ iĢrin min Recebü‟l-ferd sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Es-Seyid Ebubekir Efendi nakıb-ı sabık, Kürd Ahmed Efendi, Ağvan el-Hac 

Abdurrahman Efendi, Kürd el-Hac Ebubekir oğlu Seyyid Molla Mehmed, Bakkal 

oğlu Molla Mehmed. 

Hüküm no 222 

Hüküm no: 222 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ibn-i ġeker mahallesi ahalisinden olan es-Seyid Molla Mehmed ibni el-

Hac Abdülkadir Efendinin vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında 

paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ibn-i ġeker mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

es-Seyid Molla Mehmed ibni el-Hac Abdülkadir Efendinin verȃseti validesi Zeyneb 

binti es-Seyid Hüseyin ile li-ümem karındaĢları Mustafa ve Hüseyin ve Hamzaya ve 

li-ümem kız karındaĢı Haticeye ve li-ebeveyn karındaĢı Molla Mustafaya münhasıra 

olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi 

verese iiltimȃsıyle ve ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim-i 

defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi min Recebü‟l-ferd sene 1167. 

Mushaf-ı Ģerif hediyesi guruĢ 5, köhne ketb müte„addidde guruĢ 5, menzil hissesi 

der-mahalle-i mezbur guruĢ 100, karye-i Samda harabe bağ tiğek 600 guruĢ 30, 

Batalhöyükde harabe bağ guruĢ 20, Cubada inek aded 2 guruĢ 20, def„a inek guruĢ 

10, merkeb guruĢ 10, Samda ceviz guruĢ 2, dana Mustafada guruĢ 10, mezburda 
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buğday keyl 1 guruĢ 2, Cubali Karaoğlunda guruĢ 20.5, Kara Hamza zimmetinde 

guruĢ 21, Cubada mezru„ nohud keyl 1 ve mercimek keyl 1 guruĢ 5, Topalda nohud 

keyl 1 guruĢ 3, anbar 2 guruĢ 4, anbarda buğday guruĢ 2, kebir kazgan teĢ guruĢ 2, 

lengeri 2 guruĢ 1, tas 5 guruĢ 2.5, süzek guruĢ 1, keçe guruĢ 0.5, sahan 2 guruĢ 1, tas 

1 guruĢ 0.5, fener guruĢ 1, def„a tencere 2 guruĢ 2.5, köhne yorgan guruĢ 1, köhne 

döĢek guruĢ 1, yasdık guruĢ 0.5, halı guruĢ 1, silah guruĢ 0.5, pabuç guruĢ 0.5, arka 

esvabı guruĢ 2, hezrevat menzili guruĢ 2. Cem„ȃn guruĢ 300. 

Minhahȗ‟l-ihracat 

Techiz tekfin guruĢ 6, kabr ve ta„mirine guruĢ 3, iskat-ı salavat guruĢ 5, kefȃret-i som 

ve hilaf guruĢ 5, resm-i kıymet „ȃdi guruĢ 7.5, kȃtibe guruĢ 1.5, çukadariye guruĢ 1.5, 

muhzırana guruĢ 0.5. cem„ȃ guruĢ 30. 

Sahihȗ‟l-baki el-taksim beyne‟l-verese guruĢ 270. 

Hisse-i ümmü‟l-mezbure Zeyneb guruĢ 45. 

Hisse-i ahi‟l-ümem Mustafa guruĢ 22.5. 

Hisse-i ahi‟l-ümem Hüseyin guruĢ 22.5. 

Hisse-i ahi‟l-ümem guruĢ 22.5. 

Hisse-i ahtȗ‟l-ümem Hatice guruĢ 22.5. 

Hisse-i ahi‟l-ab Monla Mustafa guruĢ 135. 

Sayfa 135 

Hüküm no 223 

Hüküm no: 223 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Seng-i NakkaĢda sȃkin olan Döğmecioğlu dinmekle ma„ruf Mustafa bin 

Mehmedin vefatından sonra mal varlığının annesi ve kız kardeĢleri arasında 

paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Seng-i NakkaĢda sȃkin iken bundan akdem fevt olan 

Döğmecioğlu dinmekle ma„ruf Mustafa bin Mehmedin verȃseti validesi ġehriban 

binti Abdullah ile li-ebeveyn kız karındaĢları es-Seyid Ġsa ve es-Seyid Mehmed ve 

Seyyid Halil ve es-Seyid Ġsmail ve li-ebeveyn kız karındaĢı Fatmaya münhasıra 

olduğı Ģer„ȃn zahir ve müstehak olduktan sonra müteveffȃ-yı mezburun terekesi 

ma„rifet-i Ģer„le verese-i merkumdan talebleriyle tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese 

taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi 23 min Receb sene 1167. 

Menzil-i der-mahalle-i mezbur guruĢ 100, der-zimmet-i mezbur Seyyid Hüseyin 

Çelebi guruĢ 210, simli hançer ve bıçak ve …guruĢ 30, kırmızı benek çuka 1 guruĢ 
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11, köhne benĢ çuka guruĢ 2, cebe çuka 1 guruĢ 5.5, köhne cebe 1 guruĢ 0.5, meĢki 1 

kapama 8 guruĢ 1 rub„ 1, köhne entari 1 guruĢ 0.5, sarık 1 guruĢ 3, gömlek 2 guruĢ 2, 

don 3 guruĢ 1.5, alaca entari 1 guruĢ 5, kuĢak 2 guruĢ 3, mai ve yeĢil kapama 2 guruĢ 

2.5, yelek zıbın 1 rub„ 1, köhne gömlek 1 rub„ 1, def„aa sarık 1 guruĢ 1.5, kavuk 1 

sarık 1 guruĢ 1.5, ..?.. 1 guruĢ 1, kȃse 1 guruĢ 0.5, fener 1 guruĢ 1, Ģamdan 1 rub„ 1, 

cedid kapama 1 guruĢ 2, arka esvabı guruĢ 1, babasından müstakil hissesi defter-i 

kassamında mestur guruĢ 13 selase 2. Cem„ȃ-i yekûn guruĢ 400. 

Minhahȗ‟l-ihracat  

Techiz tekfin ve kabr guruĢ 7, iskat-ı salavat kefȃret-i yemin guruĢ 8 rub„ 1, resm-i 

kıymet „ȃdi guruĢ 10, kȃtibe guruĢ 2, çukadara guruĢ 2, muhzırana rub„ 3. Cem„ȃ-i 

yekûn guruĢ 30. 

Sahihu‟l-baki el-taksim beyne‟l-verese guruĢ 370. 

Hisse-i ümmü‟l-mezbure ġehriban guruĢ 61 selase 20. 

Hisse-i ahi mezbur Seyyid Hüseyin guruĢ 68, muhassa 62. 

Hisse-i ahi mezbur Seyyid Mehmed guruĢ 68 muhassa 62. 

Hisse-i ahi mezbur es-Seyid Halil guruĢ 68 muhassa 62. 

Hisse-i ahi mezbur es-Seyid Ġsmail guruĢ 68 muhassa 62. 

Hisse-i aht-i mezbure Fatma guruĢ 34 muhassa 31. 

..?.. 

Hüküm no 224 

Hüküm no: 224 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Ġbn-i ġeker mahallesinde sȃkin olan Kuyucu es-Seyid es-Seyid Molla 

Mehmed ibni Molla Abdülkadir‟in vefatından sonra mal varlığının annesi ve 

kardeĢleri arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ġbn-i ġeker mahallesinde sȃkin iken ber-vech-i ȃti fevt olan 

Kuyucu es-Seyid es-Seyid Molla Mehmed ibni Molla Abdülkadirin verȃseti validesi 

Zeyneb binti Hüseyin talebi ile li-ebeveyn er karındaĢı Molla Mustafaya ve li-ümem 

kız karındaĢı kebire Haticeye münhasıra olduğı Ģer„ȃn zȃhir ve müstehak olduktan 

sonra mezbure Zeyneb sağiran-ı mezburan es-Seyid Mustafa ve es-Seyid Hamzanın 

vasileri olmağla mezbure Zeyneb ile mezbure Haticenin zevci es-Seyid Mustafa ibni 

Hüseyin nam kimesne vekȃleten mezburan Molla Mustafa es-Seyid Hüseyin asaleten 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde Medine-i mezburede ġehreküstü mahallesi 

ahȃlisinden rafi„a haze‟l-kitȃb Mustafa ibni Hüseyin mahzarında herbiri asaleten ve 

vekȃleten ikrȃr-ı tamm ve takrir-i kelȃm idüb tarih-i kitab günü mevrusumuz 
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müteveffȃ-yı mezbur Kuyucu es-Seyid Molla Mehmed MağarabaĢında Ramazan 

Efendizade mukata„ası nam maktu„a derununda yağmur suyundan müctemi„ suya 

kendimen„iyle niharan (tahrip) yüzer iken bi-kaza„ȗ‟llah-i Te„ȃli boğulub suda fevt 

olmağla ma„rifet-i Ģer„le ..?.. çıkarub evvel esnada iĢbu mezbur Mustafa ve birkaç 

dahi refikleri müteveffȃya sen bu suda yüzemezsin eğer yüzebilirsen sana bir …?.. 

virelim deyü atmalarından nȃĢi suya girdi deyü Ģüyu„ bulmuĢ idi mezbur bi‟l-külliye 

inkȃr idüb vȃkȋ„ olduğı takdirce mezburların atmaından dahi ölse kendi 

POZ 83 

Sayfa 136 

Hüküm no 224’ün devamı 

sına„iyle girdükce mezbûrlara Ģer„an bir nesne lâzım gelmemeğle hâlâ mezbûrun 

asâleten ve vesâyeten zimmetini husus-ı mezbûre müte„allika „âmme-i da„âviden ibrâ 

ve iskât eyledik dediklerinde katı„en …. mâ-vaki„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 18 min 

Recebü‟l-ferd sene 1167  

ġühûdu‟l-hâl 

Es-Seyid Ahmed Efendi Molla ġık zâde 

Es-Seyid Monla Mehmed velediĢ 

Nacar Yusuf BeĢe ibn-i Hacı Hasan Kürkciyandan  

Kasab Osman ibn-i Hacı Mehmed Ali Ale‟n-neccardan  

Arpacılar …. Hüseyin Kürkciyandan  

Hüküm no 225 

Hüküm no: 225 Tarihi: 1167 

Belge türü: Berat atama Belge Konusu: Mütevelli tayini  

Belge özeti: Eblehan kalasında olan yerini tamir için vakfettiği değirmene iki akçe 

vazife ile vazifelendirilen es-Seyid Mehmed Efendi‟nin görevini yerine getirmediği 

ve yerine baĢkasının getirilmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tarla-yı Atik mahallesi ahalisinden râfi„u haze‟l-kitâb Monla 

Osman ibn-i Abdullah nâm kimesne meclis-i Ģer„-i Ģerif lâzımu‟t-teĢrifde takrir-i 

kelâm ve ta„biyye „anu‟l-merâm idüb Katib Efendi dinmeğle ma„rûf ve Ģuhûd-ı 

ceddim Ġbrahim Efendinin medine-i mezbûrede me‟zûn bi‟l-iftâ olanlar sâkin olmak 

üzere vakf eylediği Eblehan kalasında vâki„ menzilin ta„mir ve termimine vakf 

eylediği nısf-ı hisse-i değirmanın yevm-i iki akçe vazife ile tevelliti „ammim ġeyh 

Mehmed mahlûlünden bin yüz kırk dört senesi Muharremü‟l-haramında bana tevcih 

ve ihsân buyurulmuĢ iken hâlâ medine-i mezbûrede me‟zûn bi‟l-iftâ Ġç Ġllü es-Seyid 

Mehmed Efendi altı seneden berü vazifemi edâ itmeyüb ta„lil itmeğle ben evlâd-ı 
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vakıfdan olub yedimde olan berât-ı „âlîĢân mûcebince benim müstehak-ı vazive 

olduğum bi‟l-cümle „ulemâ ve salihâ ve  ….. eĢrâfdan hâzirûn bi‟l-meclis olanlardan 

istihcâr ve takrirleri tahrir olunmak matlûbumdur didikde zeyl-i rakimde 

muharrerü‟l-esâmi „ulemâ ve salihâ ve Ģerefâdan istihcâr olundukda merkum Monla 

Osman vakf-ı mûmâ-ileyh Katib Ġbrahim Efendinin evlâdından olub yedinde olan 

berât-ı „âlîĢân mûcebince vakf-ı mezkûrun mütevellisidir ve ol-vechle müstehak-ı 

vazifedir deyü her biri „alâ vechü‟Ģ-Ģehâde haber virmeleriyle hafızan el-makal mâ-

vâki„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 20 min Recebü‟l-ferd sene 1167 

ġühûdu‟l-hâl 

Fahru‟l-„ulemâ Abdurrahman Efendi müfti-yi sâbık 

Fafru‟l-„ulemâ es-Seyid Mustafa Efendi el-müfti-yi sâbık 

Fahru‟l-„ulemâ es-Seyid el-Hac Mahmud Efendi müfti-zâde 

Fahru‟l-müderrisin el-Hac Mehmed Efendi müfti-zâde  

Es-Seyid Ali Efendi Abidin zâde  

Es-Seyid Ali Efendi Behsi zâde 

Es-Seyid Mustafa Çelebi Behsi zâde 

Mes„ud Efendi Sarı kayalı zâde 

Na„lçacı zâde Mustafa Efendi  

Kamalak zâde Seyid Ali Ağa  

Kethüda zâde Hasan Ağa 

Hüküm no 226 

Hüküm no: 226 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Hak talep etme 

Belge özeti: Mehmed ibn-i Cuma‟nın babalarından kalan mirasından kardeĢlerinin 

fazla yararlandığını iddia ederek hakkını talep etmesi hususunda 

 

Medine-i Ayntaba tâbi Burc nâm karye ahalisinden Mehmed  ibn-i Cuma nâm 

kimesne meclis-i Ģer„ hatır-ı lâzımu‟t-tevkirde karye-i mezbûre ahalisinden râfi„u 

haze‟l-kitab Arab Ahmed ibn-i Hüseyin nâm kimesne mahzarında bi‟t-teva„u‟s-sâf 

ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelam idüb karye-i mezbûrede vâki„ Kazak Kak dinmeğle 

ma„rûf bir buçuk kile bazarı müstevi„ab tarla ve yine mahal-i mezkûrda Belan Tarla 

dinmeğle meĢhur dört semengi bazarı müstevi„ab tarla ve yine karye-i mezbûrede 

Yazuda vâki„ üç semengi bazarı müstevi„ab tarla ve yine karye-i mezbûrede Yukaru 

Yazı nâm mahalde vâki„ bir buçuk kile bazarı müstevi„ab tarla ve yine karye-i 
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mezbûrede Yılgım yerinde vâki„ iki buçuk kile bazarı müstevi„ab tarla ve Kaya Pınar 

ensesinde vâki„ üç kile bazarı müstevi„ab tarla ve yine Kesmez nâm mahalde vâki„ 

üç kile bazarı müstevi„ab tarla ve yine Beramstan? Yolu üstünde vâki„ iki buçuk kile 

bazarı müstevi„ab bir kıt„a tarla cem„an on kıt„a gayr-i müsakki tarlalar ve karye-i 

mezbûrede Höyük nâm mahalde vâki„ Hacı Alinin bağı derûnunda yedi „aded 

kâ‟imu‟l-usûl badem eĢcârları babam mezbûr Cumanın …..-vefât taht-ı tasarrufunda 

olub ba„de vefâta ben sağir olduğuma bina‟en karındaĢlarım Hasan ve Mustafa ve 

fuzuli bey„ eylediler deyü üç gün mukaddem huzur-ı Ģer„de da„vi eylediğimde ol-

dahi babalarının Ba„di oğlu Hasana  deyni olmağla karındaĢların on beĢ guruĢ deyn 

mukâbil mezbûr Hasana tefviz eylediler on sene mutasarrıf oldukdan sonra mezbûr 

Hasan dahi meblağ-ı mezkûre bana tefviz ben dahi izn-i sâhib arzı ile tefuz ve kabul 

ve on dört seneden berü zabt ve tasarruf iderim deyü def„ idüb ol-vechle beynimizde 

münâza„ât-ı kisve ve mühâsamât-ı vefire ceryan itmiĢidi el-halete hazehu beynimize 

müsellehun ve mesalihun tevasıt sâlefü‟z-zikr Kazan Kak dinmeğle ma„ruf bir buçuk 

kile bazarı istivâb ider tarla ve TAHRĠB ve Yukaru Yazır nâm mahalde vâki„ buçuk 

kile bazarı müstevi„ab tarla cem„an iki kıt„a tarla TAHRĠB kat„an el-nizâ„ kendi 

Hasan rızasıyla ve izn-i sâhib arzı ile bana tefviz ben dahi tefuz ve kabul 

Sayfa 137 

Hüküm no 226’nın devamı 

Eyledim ba„de‟l-yevm zikr olunan kıt„a tarla ve eĢcâr da„vâsından iĢbu mezbûr Arab 

Ahmedin zimmetini ibrâ-i „âmm kât„u‟n-nizâ„le ibrâ ve iskât eyledim hasbemâ-yeĢâ 

ve yuhtâr mutasarrıf olsun benim kat„â „alâkam kalmadı didikde gıbbe‟t-tasdiku‟Ģ-

Ģer„ mâ-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı Hurrire fi 24 min Recebü‟l-ferd sen 1167 

ġühûdu‟l-hâl 

Fahru‟l-müderrisin el-Hac Mehmed Efendi Gerçeğin zâde 

El-Hac Ġbrahim Efendi velediĢ 

El-Hac Ömer ibni Abdullah tabi„-i …zade 

Emineoğlu Seyyid Ali, 

Ramazanoğlu Mehmed. 

CamuĢoğlu Hacı Ali medine-i mezbureden., 

Arif ibni Ġbrahim. 

Es-Seyid Molla Yakub Ġmam karye-i mezbur. 

Sarı Ahmedoğlu Ġsmail, 

Ömer ibni Ġshak. 
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Hüküm no 227 

Hüküm no: 227 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: Hacı Ali‟nin müstakilan mülkünü Seyyid Mehmed‟e yüz elli guruĢa 

sattığı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesinde sȃkin Kollu dinmekle maa„ruf Hacı 

Mehmed ibni Hacı Mehmed nam kimesnenin damadı tarafından zikr-i ȃti bey„i ikrȃra 

vekil olduğı Monla Ali ibni Hacı Mahmud Seyyid el-Hac Kasım nam kimesneler 

Ģehȃdetleriyle sabit olan es-Seyid Mehmed ibni es-Seyid Ahmed nam kimesne 

meclis-i Ģer„a hatır-lȃzımȗ‟l-tevkȋrde müvekkil-i mezburun oğlunun oğlu rafi„a 

haze‟l-kitȃb Seyyid Mehmed ibni el-Hac Ali nam ..?.. mahzarında bi‟l-vekȃle ikrȃr-ı 

tamm ve takrir-i kelȃm idüb mahalle-i mezburede vakȋ„ kıbleten ve garben Hacı 

Hüseyin mağarası ve havlusı Ģarken AfĢaroğlu Hüseyin mülkü ve Ģimȃlen tarȋk-ı hass 

ile mahdud menzilin canib-i Ģarkında vakȋ„ garba nazır bir fevkani ve tahtani beyt ve 

nısf havluyı mu„ayyinesi oğlu iĢbu merkum Hacı Alinin müstakilan mülkü olub ve 

canib-i kıblesinde vakȋ„ Ģimȃlen nazır iki tahtani beyt ve iki hazine ve nısf havluyı 

mu„ayyine kayınpederim ve müvekkil-i mezbur Hacı Mehmedin mülkü olmağla hȃlȃ 

tarafeynden icȃb ve kabulü hȃvi ve Ģürȗt-ı müfsideden „ȃri bey„-i bȃt sahih-i Ģer„i ile 

oğlunun oğlu iĢbu mezbur Seyyid Mehmede yüz elli guruĢa müvekkilem mezbur 

bey„ ve teslim ve temellik eyledi mezbur Seyyid Mehmed dahi babası mezbur Hacı 

Ali izniyle iĢtirȃ ve kabul ve teslim ve temellik eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbur yüz elli guruĢ müvekkilem mezbur Hacı Mehmed mezbur Seyyid 

Mehmed yedinden tamamen ahz ve kabz eyledi ba„de‟l-yevm zikr olunan iki tahtani 

beyt ve iki hazine ve nısf havlusıyle mezbur Seyyid Mehmedin mülk-i müĢterȃsıdır 

kayınpederim mezburun kat„a alaka ve müdahali kalmadı hasbe-mȃ-yeĢȃ ve yehtar 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe‟t-tasdikȗ‟Ģ-Ģer„i ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi 24 

Recebü‟l-ferd sene 1167. 

ġühȗdü’l-Hȃl 

Basmacızade ġeyh Mehmed Efendi, Attarzade Monla Hüseyin, Hatibzade Monla 

Mehmed, …?.. Seyyid Mehmed ibni Hacı Mehmed behisnizade attar, Seyyid 

Mustafa Çelebi. 

Hüküm no 228 

Hüküm no: 228 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Zincirli mahallesi ahalisinden olan Seyyid Abdullah ibni Abdullah‟ın 

vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda kurb-ı Zincirli mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt 

olan Seyyid Abdullah ibni Abdullahın verȃseti zevce-i menkȗha-i metrȗkesi Zeyneb 
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binti Abdullah ile sulbi sağir oğulları Mehmed ve Osman ve Aliye ve sağire kızı 

Fatmaya münhasıra olduğı Ģer„ȃn zahir ve nümayȃn olduktan sonra müteveffȃ-yı 

mezburun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve ba„de ihracatȗ‟l-lȃzıme 

beyne‟l-verese taksim-i defteridir ki ber-vech-i ȃti zikr olunur fi gurre-i ġabanȗ‟l-

mu„azzam sene seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf. 

Der-zimmet-i Köle Mehmed karz guruĢ 320, Kürümde harabe bağ tiğek 200 guruĢ 

10, Karye-i mezburda menzil guruĢ 5, merkeb guruĢ 10, tencere 2 guruĢ 4, teĢt guruĢ 

2, sahan 3 guruĢ 1, ibrik 2 guruĢ 1, kahve ibriği, satıl 1 ve tas 1 guruĢ 1, köhne kilim 

2 guruĢ 2, köhne yorgan 3 guruĢ 3, yasdık 3 guruĢ 1, meksȗr fincan 2 guruĢ 1, zahire-

i beyt guruĢ 2.5, cem„ȃn yekûn guruĢ 364. 

Minhahu‟l-ihracat 

Mihr-i mü‟ehhir müsbetü‟l-zevce-ii mezbure yirmi beĢ zir mahsub-ı bi-hesab guruĢ 

68 rub„ 3. 

Zevce-i merkumenin müteveffȃ-yı mezbur zimmetini „ale‟t-tarȋkȗ‟l-karz guruĢ 60.5 

Deyn-i müsbet el-Hac Mehmed guruĢ 15 semeni 1. 

Deyn-i Muytaf Hüseyin guruĢ 3.5 

Resm-i kıymet guruĢ 5 semeni 8. 

Kȃtibe guruĢ 1.5 

Çukadara guruĢ 1.5 

Muhzırana guruĢ 0.5 

Harc-ı hüccet guruĢ 4 

Vesȃyet hükm guruĢ 0.5 

Nezaret ve kethüdaya guruĢ 0.5 

Cem„ȃ-i yekûn guruĢ 163. 

POZ 82 

Sayfa 138 

Hüküm no 228’in devamı 

Sahihu‟l-bâki el-taksim beyne‟l-verese GuruĢ 201 

Hisse-i zevcü‟l-mezbûre Zeyneb GuruĢ 25 Muhassa 15 

Hisse-i ibnü‟l-mezbûr sağir Mehmed GuruĢ 50 Muhassa 30 
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Hisse-i ibnü‟l-mezbûr Osman GuruĢ 50 muhassa 30 

Hisse-i ibnü‟l-mezbûr Ali GuruĢ 50 Muhassa 30 

Hisse-i bintü‟l-mezbûre Fatma GuruĢ 25 Muhassa 15 

Müteveffâ-yı mezbûrı arâzi-yi amiriyede karye-i Görümde bir kıt„a tarla oğulları 

mezbûruna intikâl-i „âdi ile intikâl eylediği kaydı Ģod 

Hüküm no 229 

Hüküm no: 229 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayini-nafaka tahsisi 

Belge özeti: Valideleri Zeyneb‟in çocuklarına vasi olarak tayin edilip dörder akçe 

nafaka tahsis edilmesi hususunda. 

 

Sığar-ı mezbûruna valideleri mezbûre Zeyneb vasi nasb ve ta„yin ve mezbûrenin 

talebiyle sığar-ı mezbûrunun her birine kile yevm dörder akçe nafaka takdir-i Ģod fi 

Gurre-i ġabanu‟l-mu„azzam sene 1167 

ġühûdu‟l-hâl 

Fahru‟l-„ulemâ es-Seyid Mustafa Efendi el-müfti-yi sâbık 

Basmacı zâde es-Seyid ġeyh Abdurrahman Efendi 

Seyin Monla Mehmed 

Hüküm no 230 

Hüküm no: 230 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Akyol mahallesi ahalisinden Kürd el-Hac Mehmed Efendi ibn-i Hasan‟ın 

babasının vefatından sonra mal varlığının yazılması ve paylaĢılması hususunda.  

 

Husûs-ı âti‟l-beyânın mahalinde kesb ve tahrir ve fasıl ve hissemi iltimâs olmağın 

savb-ı Ģeri„at mergubeden Mevlana Ömer Efendi me‟zûnen ta„yin ve irsâl olunub ol-

dahi Medine-i Ayntabda Akyol mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

Kürd el-Hac Mehmed Efendi ibn-i Hasanın mahalle-i mezbûrede vâki„ menziline 

varub zeyl û kıyamda muharrerü‟l-esâmi-yi müslimin huzurlarında „akd-i meclis-i 

Ģer„-i „âlî eyledike müteveffâ-yı merkumun sulbi kebir oğlu râfi„u haze‟l-kitab 

Mustafa nâm kimsne meclis-i ma„kûd-ı mezkûrda li‟eb karındaĢı es-Seyid Ġbrahim 

ibnü‟l-mezbûr el-Hac Mehmed Efendi mahzarında üzerine da„va ve takrir-i kelâm 

babam merkum bundan akdem fevt oldukda terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takvim 

ve ba„dehu beyne‟l-verese yine ma„rifet-i Ģer„le taksim olundukda iĢbu bir tarafdan 

Çilingir el-Hac Mehmed ve bir tarafdan ba„zen AyĢe Hatun ve ba„zen dehliz ve bir 

tarafdan tarik-i „âmm ve bir tarafdan ile mahdûd menzilin iĢbu kıble-i cânibinde 
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Ģimâle nâzır cedid bir fevkâkâni beyt ve bir eyvân ve tahtanide bir beyt ve bir kiler 

ve tolan on altı buçuk ve „arzen on dört buçuk zirâ„-i havlu-yı mahsusa-yı müĢtemil 

menzil benim hisse-i Ģer„iyeme ta„yin ve tahsis ve def„a taksime tahrir ve sicil-i 

mahfûzaya kayd olunub iĢbu karındaĢım merkum es-Seyid Ġbrahim ol-hinde bana 

vasi nasb olunmağla bi‟l-vesâye menzil-i mezkûrı benim içün sekiz seneden berü 

zabt itmiĢidi hâlâ merkum kendü mülki olmak üzre müdâhele ider su‟al olunub kasr-ı 

yedine tenbih olunmak matlûbumdur didikde gıbbe‟s-su‟al mezbûr es-Seyid Ġbrahim 

cevâbında fi‟l-hakika dahiliye ve hariciye menzil babası mülki olub hâlâ kendi 

vâz„u‟l-yed oldığını ikrâr lakin zikr olunan cedid-i fevkâni beyt ve havlu-yı mezbûr 

Mustafanın hissesine  ta„yin ve tahsis olundığını inkâr idincek müdde„-yi merkum 

Mustafadan müdde„âsına muvafık beyyine taleb olundukda „udûl-i ihrâr-ı ricâl-i 

müsliminden Yahya bin Mustafa ve Ġbrahim ibn-i Ebubekir ve Mustafa ibn-i Yahya 

nâm kimesneler li-esli‟Ģ-Ģehâde meclis-i ma„kûd-ı mezkûre hâzırûn olub eserü‟l-

iĢtiĢhâd fi‟l-hakika müteveffâ-yı mezbûr Kürd el-Hac Mehmed Efendi fevt oldukda 

terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takvim ve ba„dehu yine ma„rifet-i Ģer„le taksim 

olundukda iĢbu hudûd-ı erba„a ile Mehmed der-menzilin cânib-i kıbelesinde Ģimâle 

nâzır bir fevkâni cedid-i beyt ve bir eyvân ve tahtanide bir beyt ve bir kiler ve tolan 

on altı buçuk ve „arzen on dört zirâ„-i havlu iĢbu müdde„-yi mezbûr Mustafanın 

hisse-i Ģer„iyesine bizim huzurumuzda ta„yin ve tahsis ve defter-i taksim tahrir ve 

sicil-i mahfuza kayd olunub ol-vechle menzil-i mezkûr-ı merkum Mustafanın 

müstekılen mülkidir iĢbu merkum es-Seyid Ġbrahim seneden berü müdde„-yi mezbûr 

Mustafaya vesâye-i zabt eyledi biz bu husûsa bu vech üzre Ģahidleriz Ģehâdet dahi 

ideriz deyü her biri edâ-i Ģehâdet-i Ģer„iye eylediklerinde ba„de‟t-te„addil TAHRĠB  

Ģehâdetleri makbule olmağın husûsı mezbûrı Mevlânâ-yı merkum mahalinde kesb ve 

tahrir ba„dehu ma„an ba„is olunan inhâ-i Ģer„le meclis-i Ģer„a gelüb „alâ vukû„a inhâ 

ve takrir eyledikden sonra sicil-i mahfuza nazar olundukda fi‟l-vâki„ zikr olunan 

cedid-i menzil merkum Mustafanın hissesine ta„yin ve tahsis oldığı mestur ve 

mukayyed bulunmağın menzil-i mezkûrdan kasr-ı yed ve müdde„i mezbûr Mustafaya 

teslime mezbûr es-Seyid Ġbrahime ba„de‟t-tenbihe mâ-vâki„ bi‟t-taleb ketb olundı 

fi‟l-yevmi‟s-hamis ve‟l-„iĢrin min Recebu‟l-ferd sene Seb„ ve mi‟ete ve elf  

ġühûdu‟l-hâl 

(Tahrip) 

Es-Seyid el-Hac Hamza ibn-i Ömer  

Ġmam Hacı Hüseyin Efendi oğlu Basmacı Mehmed  

Ömer bin ġeyh Mustafa 

Mehmed bin BektaĢ 

Ovalı zâde es-Seyid Ömer Çelebi 

Sayfa 139 
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Hüküm no 231 

Hüküm no: 231 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġarkiyan mahallesi sükkânından olan Kolçak Mehmed BeĢe ibn-i 

BektaĢ‟ın vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġarkiyan mahallesi sükkânından iken bundan akdem fevt olan 

Kolçak Mehmed BeĢe ibn-i BektaĢın verâseti zevce-i menkûha-i metrukesi ġerife 

Fatma binti es-Seyid el-Hac Hüseyin ile sulbi sağir oğlu BektaĢ ve sulbiye sağire 

kızları Zeyneb ve AyĢe ve Emineye münhasıra oldığı Ģer„an zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takvim ve 

beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim defteridir ber-vech-i âti zikr olunur hurrire fi‟l-

yevmü‟s-sani„ Ģehr-i Recebü‟l-ferd sene Seb„ ve sittin ve mi‟ete ve elf 

Menzil-i der-mahalle-i mezbûr, guruĢ 500, Topal oğlu el-Hac Mehmedden alınan 

guruĢ 50, …?. 44 guruĢ 20, HoĢab tası kapaklı 3 kapaksız 6 GuruĢ 7, Kahve ibriği 4 

guruĢ 4, Cam tas 5 guruĢ 2, Sağir tas 2 guruĢ 1, Kahve tebsisi 1 guruĢ 1, Leğen ibriği 

1 guruĢ 3, Lengeri 3 guruĢ 3, Saplı tas 2 guruĢ 1.5, Kebir süzek 1 guruĢ 1.5, Fener 1 

guruĢ 1.5, Don tası 1 guruĢ 1, Sağir tas 1 guruĢ 0.5, Sini guruĢ 2.5, Sağir sini 1 guruĢ 

1.5, Hamam leğeni 1 guruĢ 4, Don tası 1 guruĢ 0.5, …?.. leğence 1guruĢ 2,  Sağir 

leğen 1 guruĢ 1.5, Kublu ibriği 1 guruĢ 1, Demir münakkal guruĢ 1.5, Kebir satıl 1 

guruĢ 2.5, tencere 3 guruĢ 5, yağ gurĢ 3, yoğurt satılı 2 guruĢ 1, teĢt 1 guruĢ 4, don 

kazganı guruĢ 3, boz aba guruĢ 1.5, buğday kile guruĢ 4, tahta ayna guruĢ 2, zahire-i 

beyt guruĢ 2, sandık 5 guruĢ 2.5, çuval 2 guruĢ 2.5, yan halısı 1 guruĢ 3, hamam 

halısı guruĢ 2, zayli halı guruĢ 1.5, ve yorgan guruĢ 4, döĢek 2 guruĢ 3, yasdık 1 

guruĢ 0.5, def„a yorgan 4 guruĢ 8, def„a döĢek 2 guruĢ 3, yan minderi 1 guruĢ 1, 

köhne tüfenk 1 guruĢ 3, poĢtu guruĢ 2, tabancalı guruĢ 1, garare guruĢ 1, palaska 

vezine guruĢ 1, demir reĢme guruĢ 0.5, cedid kilim 4 guruĢ 4, köhne kilim 3 guruĢ 5, 

katran 2 guruĢ 2.5, Ģamdan 1 guruĢ 0.5, tabe 1 guruĢ 0.5, don 2 guruĢ 1.5, alaca entari 

guruĢ 3, ma„i çuka Ģalvar guruĢ 2, kuzı küreği guruĢ 1, ..?.. ma„i kaftan 1 guruĢ 1.5, 

iplik alaca zıbun guruĢ 1, kuĢak 1 guruĢ 0.5, poĢtu fes 1 ve bıçak 2 guruĢ 2.5, def„a 

yasdık 4 guruĢ 3, çit yorgan yüzü guruĢ 1, balık çulı guruĢ 1, vilȃyetde lehim 

bahȃsından hissesi guruĢ 33 sülüs 1, gpreli Hacı Ali guruĢ10, dükkanda terazi batman 

kenȃre guruĢ 4, hırdavat-ı menzil guruĢ 2. 

Cem„an yekün GuruĢ 810 

Minhahu‟l-ihrâcât ve‟l-mutasarrıf  

Teçhiz tekfin kabr-i taĢ GuruĢ 10 

Ġskat salavat kefaret GuruĢ 10 

Resm-i kıymet-i „âdi GuruĢ 20 Rub„ 1 
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Katibiye GuruĢ 2 Rub„ 3 

Çukadariye GuruĢ 2 Rub„ 3 

Muhzıra serdar çavuĢuna GuruĢ 2 Rub„ 1 

Deyn-i mihr-i mü‟eccel müĢbete lazuhatü‟l-mezbûre Fatma GuruĢ 80 

Cem„an yekün GuruĢ 168  

Sahihu‟l-bâki el-taksim beyne‟l-verese GuruĢ 682 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma GuruĢ 85 Mahiyye 30 

Hisse-i ibnü‟l-mezbûr BektaĢ GuruĢ 238 Mahiyye 84 

Hisse-i binti‟l-mezbûre sağire Zeyneb GuruĢ 119 Mahiyye 42 

Hisse-i binti‟l-mezbûre AyĢe GuruĢ 119 Mahiyye 42 

Hisse-i binti‟l-mezbûre Emine guruĢ 119 Mahiyye 42 

 

 

 

Hüküm no 232 

Hüküm no: 232 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vasi tayini-nafaka tahsisi 

Belge özeti: Valideleri Fatma‟nın çocuklarına vasi olarak tayin edilip beĢer akçe 

nafaka tahsis edilmesi hususunda. 

 

Sığar-ı mezbûrune valideleri mezbûre Fatma vasi nasb ve ta„yin ve mezbûrenin 

talebiyle kile yevm her birine beĢer akçe nafaka ve kisve baha takdir ve yedine 

hüccet virildiği kaydı Ģod fi 2 min ġabanu‟l-mu„azzam sene 1167 

ġühûdu‟l-hâl 

Ġmam es-Seyid Mustafa Efendi  

Ali BeĢe ibn-i el-Hac Mehmed  

Mansur oğlu Hüseyin  

ÇavuĢ oğlu Mehmed 

Sayfa 140  
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Hüküm no 233 

Hüküm no: 233 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Bey mahallesinde sâkin Zeynep binti Mehmed‟in vefatından sonra mal 

varlığının kızına intikal etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Bey mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Zeynep 

binti Mehmedin verâseti kebire kızı Haticeye ve li-ebeveyn kız karındaĢı Fatmaya 

münhasıra oldığı Ģer„an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffât-ı 

mezbûrenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takdim ve beyne‟l-verese taksim 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr olunur fi gurre Ģaban sene 1167 

Menzil der-mahalle-i mezbur guruĢ 40, Kendüden mukaddem vefât iden zevci es-

Seyid Molla Mehmed zimmetinde mihr-i mü‟ecceli guruĢ 50, döĢek 3 guruĢ 7, 

yorgan 5 guruĢ 10, minder 2 guruĢ 1.5, yasdık 2 guruĢ 1, yekleme yasdık yüzü guruĢ 

2, kilim halı 1 guruĢ 5, müsta„mel 1 heybe çuka 8 guruĢ 2 rub„ 3, yeĢil kuĢak 1 guruĢ 

3, entari 1 guruĢ 4, gömlek 3 guruĢ 2, don 1 guruĢ 1, havlu-yı makrame 2 guruĢ 0.5, 

bohça 1 guruĢ 0.5, köhne gömlek 1 don 1 guruĢ 0.5, Ģimak rub„ 1, bohça 2 guruĢ 1, 

yemeni 9 guruĢ 1.5, def„a kuĢak 1 guruĢ 1.5, iblik ..?.. 1 guruĢ 2, asdar guruĢ 1.5, 

kuĢak 1 guruĢ 2, don 1 guruĢ 1, seccade 1 guruĢ 1, sahan 3 lengeri 2 guruĢ 2, penbe 

tabesi 2 guruĢ 3, Ģamdan 1 rub„ 1, satıl 1 guruĢ 2.5, ibrik 1 guruĢ 1.5, temcere 1 guruĢ 

1, don 1 gömlek 1 çarĢab 1 guruĢ 1.5, penbe guruĢ 0.5, çekid guruĢ 0.5, tenevvir 

yorganı 1 guruĢ 1, un bulgur guruĢ 1.5, ..?.. sandukası guruĢ 1.5, tas 1 guruĢ 0.5, tabe 

rub„ 1, peçe guruĢ 0.5, hırdavat-ı menzil guruĢ 3. 

Minhahu‟l-ihrâcât cem„an yekün GuruĢ 160  

Teçhiz tekfin ma„ kabr ma„ iskât GuruĢ 15 Semen 5  

Resm-i kıymet GuruĢ 4  

Katibe GuruĢ 1  

Çukadara GuruĢ 1 Rub„ 1 

Muhzırâne GuruĢ 1  

Cem„an yekün GuruĢ 22 

Sahihu‟l-baki el-taksim beyne‟l-verese GuruĢ 138  

Hisse-i binti‟l-mezbûre Hatice GuruĢ 69 

Hisse-i ahtü‟l-mezbûre Fatma GuruĢ 69 

Hüküm no 234 
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Hüküm no: 234 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: ġehreküstü mahallesinde sâkin Fatma binti Monla Mehmed‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda ġehreküstü mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden 

Fatma binti Monla Mehmedin verâseti zevç-i nâkimi Abdulkadir ibn-i Cuma ile kebir 

oğlu Mehmede ve sağire kızı Haticeye münhasıra oldığı Ģer„an zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra müteveffât-ı mezbûrenin terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve takvim ve 

beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim defteridir ki ber-vech-i âti zikr olunur fi 3  min ġaban 

sene 1167  

Mihr-i mü‟eccel der-zimmet zevcü‟l-mezbûre guruĢ 20, sim kuĢak guruĢ 3.5, merkeb 

re‟s 1 guruĢ 6, DöĢek 1 guruĢ 1.5, yorgan 1 guruĢ 2, yasdık guruĢ 0.5, kalpak guruĢ 2, 

don 2 guruĢ 0.5, yaĢmak guruĢ 0.5, Ģal parçası rub„ 1, arka esvabı guruĢ 3, orĢire bağ 

tiğek 150 guruĢ 5, yemeni 5 guruĢ 2.5, çarĢab 1 guruĢ 1, münĢefe 1 guruĢ 0.5, çizme 

rub„ 3, hırdavat-ı menzil guruĢ 0.5. 

Minhahu‟l-ihrâcât cem„an GuruĢ 50 

Ġskât salavat GuruĢ 2.5 

Resm-i kıymet GuruĢ 1 Rub„ 1 

Katibe GuruĢ 0.5  

Çukadariye GuruĢ 0.5 

Muhzıraye Rub„ 1 

Cem„an GuruĢ 5 

Sahihu‟l-bâki el-taksim beyne‟l-verese 

Hisse-i zevcü‟l-mezbûre GuruĢ 11 Kıymet 30 

Hisse-i ibnü‟l-mezbûr Mehmed GuruĢ 22 Kıymet 60  

Hisse-i bintü‟l-mezbûre sağire Haticeye GuruĢ 11 Kıymet 30 

Sayfa 140 

Hüküm no 235 

Hüküm no: 235 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı  

Belge özeti: Ġbrahim bin Ali‟nin vefatından sonra mal varlığının eĢi ve çocukları 

arasında paylaĢılması hususunda. 
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Medine-i Ayntabda kurb-ı Kılıcnoğlu bağ yeri mahallesi sükkânından  bundan 

akdem fevt olan Ġbrahim bin Alinin verâseti zevce-i menkûha-i metrukesi Hüsne 

binti Halil ile sulbi kebir oğulları Ömer ve Aliye münhasıra oldığı Ģer„an zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesi ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve 

takvim ve beyne‟l-verese tevzi„ ve taksim defteridir ki ber-vech-i âti zikr olunur 

hurrire fi‟l-yevmi‟s-salis min ġaban sene 1167 

Menzil der-mahalle-i mezbûre guruĢ 20, yün guruĢ 3.5, ip guruĢ 3, tencere 1 guruĢ 2, 

don kazganı 2 guruĢ 5, sahan 4 guruĢ 2, sağir lengeri 2 guruĢ 1, kublı ibriği guruĢ 1, 

su tası guruĢ 0.5, tabe 1 guruĢ 0.5, tüfenk 1 guruĢ 5, boĢpotu ve hançer guruĢ 2, yan 

halı2 guruĢ 5, münakkaĢ kilim 1 guruĢ 2, sarı kilim 1 guruĢ 2, köhne siyahi kilim 1 

guruĢ 1, keçe 1 guruĢ 1, çuval 8 guruĢ 5, un guruĢ 2.5, bulgur guruĢ 1, def„a kilim 2 

guruĢ 6, demir tahta 2 guruĢ 1, keser 2 guruĢ 0.5, karkın makrahı 8 guruĢ 1, döĢek 2 

guruĢ 3, yorgan 2 guruĢ 4, yasdık 2 guruĢ 1, köhne yan halı 1 guruĢ 3, yan halı 1 

guruĢ 3, hakiye 4 guruĢ 2, hacim seccade 2 guruĢ 2, havuç 2 guruĢ 1, köhne kilim 

guruĢ 1, ip yorgan 1 guruĢ 1, münakkaĢ kilim guruĢ 3, köhne seccade guruĢ 0.5, boz 

kilim 1 guruĢ 1, yan halı 1 guruĢ 2, sarı halı 2 guruĢ 3, def„a çuval 1 guruĢ 5, arka 

esvabı guruĢ 5, üzüm guruĢ 1, kaĢ sabatı guruĢ 1, hırdavat-ı menzil guruĢ 0.5. 

Cem„an yekün GuruĢ 151 

Minhahu‟l-ihrâcât 

Teçhiz tekfin kabir iskât GuruĢ 6 Rub„ 3 

Resm-i kıymet-i „âdi GuruĢ 3 Rub„ 3 

Katibe GuruĢ 0.5  

Çukadariye GuruĢ 0.5  

Muhzırayine GuruĢ 0.5 

Cem„an yekün GuruĢ 12 

Sahihu‟l-bâki el-taksim beyne‟l-verese GuruĢ 138 

Hisse-i zevcü‟l-mezbûre GuruĢ 17.5 

Hisse-i ibnü‟l-mezbûr Ömer GuruĢ 60 Rub„ 1 

Hisse-i ibnü‟l-mezbûr Ali GuruĢ 60 Rub„ 1 

Hüküm no 236 

Hüküm no: 236 Tarihi: 1167  

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı  

Belge özeti: Ale‟n-neccâr mahallesinde sâkine Asiye binti VarinĢir‟in vefatından 

sonra mal varlığının eĢi ve kızlarına intikal etmesi hususunda. 
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Medine-i Ayntabda Ale‟n-neccâr mahallesinde sâkine iken bundan akdem fevt olan 

Asiye binti VarinĢir zevci es-Seyid el-Hac Ahmed ile Sadıriye sağire kızları Zeyneb 

ve Rukiyeye münhasıra fi 2 ġaban sene 167 

Mahalle-i mezbûrede vâki„ menzilden hissesi guruĢ 36, Cabi mahallesinde vâki„ nısf-

ı hisse-i menzil guruĢ 100, BaĢ gezer nâm mahalde bağ guruĢ 18, Nurvânede tarla 

guruĢ 3, Sam karyesinde ceviz hissesi guruĢ 3, Çanmuhane nâm mahalde ceviz hisesi 

guruĢ 1, …. BaĢında tarladan hissesi guruĢ 5, Bedestan ağzında nısf-ı hisse-i ….. 

dükkan guruĢ 30, Altun bilezik guruĢ 25, Sim küpe guruĢ 1.5, KamaĢir köhne zıbun 2 

guruĢ 6, kema„yâr kuĢak guruĢ 2, Zeytuni kaftan guruĢ 2, Kil leğen guruĢ 1, Çuval 

guruĢ 1 rub„ 3, Cam tas guruĢ 0.5, Yün minderi 2 guruĢ 2, Süzek guruĢ 1, sahan 2 

guruĢ 3, tencere guruĢ 1 rub„ 1, satıl guruĢ 1.5, tabe guruĢ 1, yemeni 4 guruĢ 2, 

paĢmak guruĢ 0.5, çarĢab keçe guruĢ 1, don para 10, zeytuni kaftan guruĢ 2.5, boğça 

guruĢ 1 rub„ 1, münĢefe mezid 7 guruĢ 4, al köhne don guruĢ 1, münakkaĢ don guruĢ 

1.5, mertebiye yüzü guruĢ 1, münakkaĢ don guruĢ 1.5, münakkaĢ gömlek guruĢ 2, 

münakkaĢ don guruĢ 1.5, sade guruĢ 1, köhne boğça guruĢ 1, mertebe guruĢ 2, döĢek 

3 guruĢ 6, (tahrip) guruĢ 4. 

        POZ 80 

Sayfa 142 

Hüküm no 237 (Hüküm no 236’nın devamı) 

Yasdık 2 guruĢ 2, tekleme yasdık 7 guruĢ 2, ibrik guruĢ 1. 

Minhahu‟l-ihrâcât cem„an guruĢ 315 

Teçhiz-i telkin ma-vasiyyet guruĢ 14 

Ġskât-ı salavat guruĢ 5 

Kefâret-i yemin guruĢ 2.5 

…… guruĢ 7 rub„ 3 

…… guruĢ 1 rub„ 3 

Çukadara guruĢ 1 rub„ 3 

Muhzıra guruĢ 7 

Sahihu‟t-taksim beyne‟l-verese GuruĢ 282 cem„an GuruĢ 33 

Hisse-i …. El-mezbûr es-Seyid el-Hac Ahmed guruĢ 70.5 

Hisse-i binti el-mezbûre Zeyneb guruĢ 105 rub„ 3 
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Hisse-i binti el-mezbûre Rukiye guruĢ 105 rub„ 3 

Hüküm no 238 

Hüküm no: 238 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Tevbe mahallesinde sakin Ali ibn-i Mustafa‟nın vefatı ile mal varlığının 

eĢi ve çocuklarına intikal etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Tevbe mahallesinde sakin iken bundan akdem fevt olan eskici 

Ali ibn-i Mustafanın verâseti zevce- menkûha-i metrukesi Fatma binti Ahmed ile 

sulbî sağir oğulları Mustafa ve Musaya ve sağire kızı AyĢeye müstehak oldığı Ģer„ân 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra bundan akdem terekesi tahrir olunmıĢidi lakin 

mikdâr-ı tereke ihtifa ve ketm olunmağla müceddiden ma„rifet-i Ģer„le tahrir 

olunmasını iltimâs istemeleriyle müteveffâ-yı mezbûrun bi‟l-cümle terekesi tahrir ve 

takdim defteridir ki ber-vech-i âti zikr olunur hurrure fi‟l-yevmü‟s-salis min Ģehr-i 

ġabanu‟l-mu„azzam sene 1167 

Menzil der-mahalle-i mezbûr guruĢ 50, leğence rub„ 3, sahan 18 guruĢ 7, satıl 1 

guruĢ 0.5, lengeri guruĢ 0.5, kublı ibrik 1 guruĢ 1, tas rub„ 1, don kazganı guruĢ 2.5, 

teĢt guruĢ 2.5, tencere guruĢ 1, tas rub„ 1, döĢek 2 guruĢ 4, Yorgan 2 Yasdık guruĢ 

0.5, köhne zeli 3 guruĢ 4, boz kilim 2 guruĢ 2, sağra 1 guruĢ 0.5, tenevir yorganı 1 

guruĢ 1, vekürsi 1, kuĢak 1 guruĢ 0.5, aba 2 guruĢ 3, sanduka 1 rub„ 1, bulgur çuval 

guruĢ 3, buğday guruĢ 1, üzüm rub„ 1, kilim 1 guruĢ 1, sarık guruĢ 1, gömlek 1 don 1 

guruĢ 0.5, dükkȃnda olan eĢya-yı esbabı uruĢ 2, der-zimmeti Ceridoğlu guruĢ 5, 

hisse-i bağ guruĢ 15, nısf-ı tiğek 150, hırdavat-ı menzil guruĢ 1. 

Minhahu‟l-ihrâcât ve‟l-mutasarrıf cem„an GuruĢ 142 

Defter-i evvelde ….. resm-i kıymetde teçhiz tekfin kabr katibe çukadara GuruĢ 13 

Mukaddema …. Zevcesi Zeyneb binti Musanın mihr-i ….. GuruĢ 100 

Hâlâ zevcesi Fatma binti Ahmedin mihr-i mü‟eccel …. ba‟de‟l-halef GuruĢ 25 

Müceddiden  tahrir olundukda mutasarrıf-ı kâtibeye ve çukadariye ve muhzıra GuruĢ 

2.5 Mesârıf-ı müteferrika GuruĢ 1.5 

Cem„an GuruĢ 142 

Müteveffâ-yı mezbûrun terekesi deyüb ….. ve mesârıf-ı lâzimesine virilüb …. kat„a 

bir nesne kalmadığı bu mahale Ģerh virildi. 

Sayfa 143 

Hüküm no 239 

Hüküm no: 239 Tarihi: 1167 
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Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras 

Belge özeti: Yakub bin Ahmed‟in vefat etmesiyle mal varlığının babası ve annesine 

intikal etmesi hususunda 

 

Fi‟l-asıl Kallili cemâ„atinde olub Rum Kal„a kazasında „Urban nâhiyesinde Tağ 

Tağancık nâm karyede ber-vech-i âti fevt olan Koca oğlan oğlu dinmeğle ma„rûf 

Yakub bin Ahmedin lâm karındaĢı Kara Mustafa oğlu Ali nâm kimesne „arzuhâliyle 

…….. mâlikâne mültezimine ve Ayntab kâ‟im-makâmına hitâben sâdır olan fermân-ı 

„âli hâlâ sâhib-i devlet ve Ģeyrü‟l-mürevvet çukâdarlarından ……. Ahmed Ağa 

mübaĢeretiyle Ģerif vürudunda der-mine‟Ģ-Ģerefeyn re„âyalarından zikr olunan kâ‟im-

makâmlığa tâbi„ Bahadırlı cemâ„atinden sâlifü‟z-zikr Tağ Tağancık karyesi  

ahalisinden Hacı Mustafa oğlu Kör Süleyman ibn-i Mehmed nâm kimesne hâlâ 

Ayntab kâ‟im-makâmı fahru‟l-akrân Halil Ağa ve mübâĢir-i merkum Ahmed Ağa ve 

mâlikâne mültezimi ma„rifetleriyle ber-mantûk emr-i „âlî meclis-i Ģer„a ba„de‟l-ihzâr 

müteveffâ-yı merkum Koca oğlan oğlu Yakubun verâseti babası merkum Ahmede e 

validesi Elife binti Veliye münhasıra  ba„dehu mezbûr Ahmed dahi fevt olub verâseti 

zevcesi mezbûre Elife ile ibn-i Ami mezbûr Aliye münhasıra ba„dehu mezbûre Elife 

dahi fevt olub verâseti sadrı kebir oğlu mezbûr Aliye münhasıra oldığı Ģer„ân zâhir 

ve mütehakkık  oldukdan sonra mezbûr Ali meclis-i Ģer„-i hatr-ı lâzımu‟t-tevkirde 

râfi„u haze‟l-kitab merkum Kör Süleyman mahzarında üzerine da„vî ve takrir-i kelâm  

idüb lâm karındaĢım mezbûr Yakubla tarih-i kitabdan on altı sene mukaddem karye-i 

mezbûrede iĢbu mezbûr Kör Süleymanın nefer-i refikiyle zeharen katl ve menzilini 

basub müteveffâ-yı mezbûrun üç yüz keçi ve  on altı öküz ve inek ve sâ‟ir eĢyâsını 

gasb itmeleriyle su‟al olunub mûceb-i Ģer„isi icrâ olunmak matlûbumdur didikde 

gıbbe‟s-su‟al mezbûr Kör Süleyman cevabına müteveffâ-yı mezbûr Yakub tarih-i 

kitabdan on altı sene mukaddem kendüye nâ-mahrem Fatma nâm „avrat ile Ģev-i 

mu„âĢiret üzre oldığını „avratın akrabaları görüb „avratı mezbûr Yakub ile ma„an katl 

eylemiĢler benim kat„an „elem bir haberim yoğuken mezbûr Yakubun babası Ahmed 

…… ber-vech-i muharrer da„vi ve Rakka valisinden bana mübâĢir ta„yin itdirdüb ol-

esnâda beynimizde müslümun ve mesalihun tavassut ve semeni inkâr iki yüz elli 

guruĢla te„addi ve bir mushaf-ı Ģerif ve bir kılıç ve bir doru kısrak üzerine bizi inĢâ-i  

„akd sulh eylediklerinde müteveffâ-yı mezbûrun babası merkum Ahmed ve validesi 

mezbûre Elife sulh-i mezkûrı kabul ve bedel-i sulh olan nakd ve eĢyâmı ahz ve 

benim ve iĢbu Hacı Mehmed oğulları Süleyman ve Mehmed ve Kara Ali ve 

Abdullatif oğlu Hasan ve sâ‟irlerin zimmetlerini dem û diyet ve emvâl-i eĢyaya 

müte„allika „âmme-i da„âvi ve husûmat ve eymân-ı mütâlibâtdan her biri ibrâ‟-i 

„âmm kat„u‟n-nizâ„le ibrâ ve iskat ve Rum Kal„a kazası hududunda ikrâr ve hüccet-i 

Ģer„iye olundı deyü bir kıt„a hüccet-i Ģer„iye ibrâz ve def„le mukâbele idincek 

gıbbe‟l-istintâk ve‟l-inkâr mezbûr Süleymandan def„-i mezkûruna mütâbık beyyine 

taleb olundukda „udûl-i ahrâr ricâl-i müslümiyeden Ġbrahim bin ġaban ve Halil bin 

Mustafa nâm kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehâde meclis-i Ģer„a hâziran olub eserü‟l-iĢtiĢhâd 

fi‟l-hakika tarih-i kitabdan on altı sene mukaddem müteveffâ-yı mezbûr Yakubun 

babası Koca oğlan Ahmed ve validesi Elife binti Veli huyutlarında iĢbu mezbûr Kör 
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Süleymana Rakka valisi tarafından mübâĢir ta„yin ve ber-vech-i muharrer dem-i 

diyet ve emvâl ve eĢya da„vası sadırında olundukda „an-ı inkâr iki yüz elli guruĢ 

nakd ve bir Mushaf-ı Ģerif ve bir kılıç ve bir doru kısrak alub iĢbu mezbûr Kör 

Süleyman ve merkumun Hacı Mehmed oğulları Süleyman ve Mehmed ve Kara Ali 

ve Abdullatif oğlu Hasan ve sâ‟irlerinden zimmetlerini oğulları mezbûr Yakubun 

dem û diyet ve emvâl ve eĢyaya müte„allika „âmme-i da„vi ve husûmat ve eymân-ı 

mütâlibatdan bizim huzurumuzda her biri ibrâ ve iskât idüb Rum Kal„a kadısı 

huzurunda takrir ve iĢbu hüccet-i Ģer„iye olundı biz bu husûsa bu vech üzre Ģâhidleriz 

Ģehâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-i Ģehâdet-i Ģer„iye eyledikde ba„de‟t-te„addil 

ve‟t-tezkire Ģehâdetleri makbule olmağın müteveffâ-yı merkumanın babası ve 

validesi huyutlarında sulh ve ibrâ olundukdan sonra merkum Aliye Ģer„an da„vi 

intikâl itmemeğle mezbûr Ali bi-vech-i mu„ârızadan ba„de‟l-men„ mezbûr Ali 

meclis-i Ģer„ide i„âde-i kelâm idüb iĢbu mezbûr Kör Süleyman tarih-i mezbûrda 

benim dahi müstekilen mülküm olan dört öküz ve otuz keçi kile hınta ve yirmi kile 

Ģi„ar ve Cehare ġamlı karyesinde iki bin tiğek bağımı ve bir re‟s bargirimi cebren ahz 

itmiĢidi su‟al olunsun  didikde gıbbe‟s-su‟al ve „akibe‟l-inkâr 

POZ 79 

Sayfa 144 

Hüküm no 240 (Hüküm no 239’un devamı) 

Mezbûr-ı „ileyhden müdde-i „ileyhine mutâbık beyyine taleb olundukda ba„de‟l-

istimhâlar ve‟l-imhâ-yı eĢ-Ģer„i etyân-ı beyyineden izhâr-ı „acz idüb istihlâk 

eyledikde fi‟l-hakika on altı sene mukaddem mezbûr-ı „ileyhinin dört öküz ve otuz 

kile buğdayı ve yirmi kile arpa ve bir bargir ve iki bin tiğek bağını ahz eylemediğine 

mezbûr kör Süleymana yemin teklif olundukda ol-dahi „alâ vakfu‟l-mes‟ûl-ı hilaf 

bi‟l-lahu‟l-„aliyyü‟l-„alâ itmeğin yine mezbûr Ali bi-yevmiye mu„ârızadan men„ 

olunub ma-vaka„ bi‟t-taleb ketb olundı fi‟l-yevmi‟l„-iĢrin ġaban sene 1167. 

ġühûdu‟l-hâl 

Fahru‟l-„ulema Abdurrahim Efendi müfti-i sâbık 

Fahru‟l-„ulema es-Seyyid Mustafa Efendi müfti-i sâbık 

Fahru‟l-„ulema Seyyid Hacı Mahmud Efendi 

Seyid Efendi ….. sâbık  

Es-Seyyid Ali Çelebi Muhsin zâde …. Sâbık 

Abidin zâde Seyyid Ali Çelebi ….. sâbık 

Gerçeğin zâde Hacı Mehmed Efendi 

ġeyh Mevlüd ….. Çelebi 
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Serdar Kasım Ağa 

Hacı Mehded Ağa ….  

Kamalak zâde Seyid Ali Ağa 

….. zâde Seyid Hacı Halid Efendi 

Hüküm no 241 

Hüküm no: 241 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: Vergi tahsili 

Belge özeti: Monla Abdullah‟ın Yenhi mahallesi ahalisinden topladığı avarızları 

mahalline teslim etmesinin ardından zimmetinde kalan iki yüz on dört guruĢu dava ile 

teslim etmesi hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Yenhi mahallesi ahalisinden Monla Nureddin ibn-i Mehmed 

Efendi ve el-Hac Mehmed ibn-i el-Hac Ġbrahim ve Topal oğlu Ali ve Yakub ibn-i 

Mehmed ve Neccar Ahmed ibn-i el-Hac Ahmed nâm kimesneler ve sâ‟irleri meclis-i 

Ģer„ hatır-ı lâzımu‟t-tevkirde yine mahale-i merkume ahalisinden râfi„u haze‟l-kitâb 

Monla Abdullah ibn-i Ali Efendi nâm kimesne mahzarında her biri bi‟t-teva„u‟s-sâf 

ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb bin yüz elli senesinen altmıĢ üç senesine gelinceye 

değin iĢbu merkum Monla Abdullah mahallemizin „avârızla merkûfe-i nakûdesi 

i„mâl ve erbâh ve nâzil olan tekâlif-i tevzi„ ve cem„ û tahsil ve mahaline teslim idüb 

müddet-i merkumede vâki„ olan ahz ve i„tâdan zimmetinde iki yüz on dört 

guruĢumuz kaldı deyü bundan akdem biz iĢbu merkum Monla Ahdullahdan da„vâ 

eylediğimizde merkum Monla Abdullah ol-hinde Gazîr Ömr-i Ģâm-ı Ģerife gitdi ekser 

ahz ve i„tâ mezbûr-ı „ömrün yediyle oldı deyü def„-i sudûrunda oldukda mezbûr 

gazîr-i „örün gelmesine tevkif olunmayub meblağ-ı mezbûr iki yüz on dört guruĢı 

istirdaden bize teslim olunmuĢidi hâlâ merkum Gazir Ömer ġamdan geldiğine 

bina‟en mezbûr Monla Abdullah müceddiden muhâsebe ve virdiği meblağ-ı mezbûr 

iki yüz on dört guruĢ gerü kendüye red û teslim olunmak üzre tarih-i kitabdan üç gün 

mukaddem huzur-ı Ģer„de bizden da„vî eyledikde bi-nice mesallihadan ve müslümun 

tevasıt idüb meblağ-ı mezbûr iki yüz on dört guruĢ da„vâsından seksan guruĢa 

merkum Monla Abdullahı sulh eylediklerine sulh-ı mezbûrı kabul idüb zikr olunan 

iki yüz on dört guruĢa müte„allika „âmme-i da„âviden bizim zimmetimizi ibrâ ve 

iskât eyledi biz dahi hâlâ virdiğimiz seksan guruĢa ve on üç senede Gazir Hasan ve 

Gazir Ömer yedleriyle ahâli-yi mahalleden tahsil olunan gerek vakf akçe merâbihası 

ve gerek salyane akçesi minekkülü‟l-vücûh mahallemizin ahz ve i„tâsına müte„allika 

„âmme-i da„âviden her birimiz merkum Monla Abdullahın mezbûrân-ı Gazir Hasan 

ve Gazir Ömerin zimmetlerini ibrâ-i „âmm ile ibrâ ve iskât eyledik didiklerinde 

gıbbe‟t-tasdiku‟Ģ-Ģer„i mâ-vaki„ bi‟t-taleb ketb olundı hurrire fi‟l-yevmü‟s-sami min 

Ģehr-i Ģabanu‟l-mu„azzam sene seb„ sittin ve mi‟ete ve elf 

ġühûdu‟l-hâl 
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ġerafetlü es-Seyid Mehmed Efendi 

ġerafetlü es-Seyid Ali Efendi …. Zâde 

Es-Seyid Mustafa Çelebi biraderiĢ 

Fahru‟l-akrân es-Seyid Ali Ağa Kamalak zâde 

EĢ-ġeyh Monla Abdurrezzak ġeyh Salman zâde 

Odalı oğlu es-Seyyid Ömer Çelebi 

Bakkal es-Seyid Mehmed ibn-i Ġbrahim 

Bakkal Seyid Ali ibn-i Halil 

Kara kollukcı Ahmed BeĢe ibn-i Mustafa 

Sayfa 145 

Hüküm no 242 

Hüküm no: 242 Tarihi: 1167 

Belge türü: Hüccet  Belge Konusu: Miras paylaĢımı 

Belge özeti: Ale‟n-neccâr mahallesi ahalisinden el-Hac Abdurrahim ibnü‟l-mezbûr 

Abdullah‟ın vefatı ile mal varlığının eĢi ve çocukları arasında paylaĢılması 

hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Ale‟n-neccâr mahallesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan 

Kürd Abdullah oğlu dinmeğle ma„rûf el-Hac Abdurrahim ibnü‟l-mezbûr Abdullahın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrukesi Emine binti …… ile li-ebeveyn kız karındaĢı 

Elifeye ve karındaĢı oğulları es-Seyid el-Hac Ahmed ve Mahmuda münhasır oldığı 

Ģer„ân zâhir ve nümâyan oldukdan sonra mezbûre Elife zâtı ba„de‟l-ma„rifu‟Ģ-Ģer„î 

meclis-i Ģer„-i Ģerif-i enverde râfi„u‟l-haze‟r-rakim mezbûran el-Hac Ahmed ve 

Mahmud mahzarlarında …… ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb tarih-i kitabdan üç 

sene mukaddem karındaĢım mezbûr el-Hac Abdurrahim fevt oldukda terekesi 

ma„rifet-i Ģer„le tahrir ve ta„zim ve beyne‟l-verese mukasım olundukda ber-mûceb 

defter-i kassam benim hisseme iki yüz elli guruĢ isâbet idüb ol-hinde meblağ-ı 

mezbûrun yetmiĢ guruĢı terekeden ahz ve kabz idüb mâ„dâsı mezbûranın 

zimmetlerinde olub ve bundan mâ„ada hâric-i ez-defter-i kassam olmak üzre 

mahalle-i mezbûrede vâki„ hâriciye ve dâhiliye menzilin nısfı ile Ayntab kazasında 

Kürar Ağzı nâm mevzi„de vâki„ meĢale-i hazırvan-ı bestanın …. dahi müteveffâ-yı 

mezbûrun mülki iken mezbûran fuzuli zabt ve altı yüz guruĢa ilga-i bey„ idüb 

meblağ-ı mezbûrun dahi hissemi ve Karagöz Vakfı nâm mevzi„de vâki„ üç hısta tarla 

dahi müteveffâ-yı mezbûrun huyutunda taht-ı tasarrufunda olub fevt oldukda hakk-ı 

tapu benim olub bana intikâl ider iken iĢbu mezbûran fuzuli zabt ider deyü üç gün 

mukaddem vekilim Ali BeĢe nâm kimesne huzur-ı Ģer„de iĢbu mezbûrandan bi‟l-
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vükâle taleb ve da„vi ve merkuman dahi da„vâ-yı mezkûrı ber-vech-i Ģer„i def„a 

te„addi eylediklerinde beynimizde münâza„ât-ı keĢiye ve muhâsamât-ı vefiyye ….  

Ġdüb el-hâlete-heza ….. müsellûn-ı mesallihun-ı tevasıt ve beni mahalle-i Tövbe 

hududunda vâki„ ….. ….. üç bâb cullah dükkanı üzerine inĢa‟-i „akd-i sulh 

eylediklerinde dahi sulh-i mezbûr-ı kabul idüb dükkân-ı mezkûrları bana teslim ben 

dahi ahz ve tesellüm eyledikden sonra merkûmanın zimmetlerini zikr olunan yüz 

seksan guruĢ ile hâriciye ve dahiliye menzilinden ve bostan akçesinden hisse-i 

da„vâsı ve tarla-yı mezkûreler münâza„asından ve‟l-hâsıl husus-ı mirâs ve sâ‟ire 

müte„allika „amme-i da„âvî ve husûmât ve eymân mütâlibâtdan …… el-vücûh 

mezbûran es-Seyid el-Hac Ahmed ve Mahmudun zimmetlerini ibrâ‟-i „âmm kât„u‟n-

nizâ„le ibrâ ve iskât eyledim didikde gıbbe‟t-tasdiku‟Ģ-Ģer„î mâ-vaki„ bi‟t-taleb ketb 

olundı fi‟l-yevmü‟l-„âĢar min Ģehr-i Ģabanu‟l-mu„azzam sene seb„ ve sittin ve mi‟ete 

ve elf 

ġühûdu‟l-hâl 

Ġmâm-ı sâni el-Hac Ali Efendi 

Alemdar Hüseyin BeĢe  

Bardakçı oğlu Monla Halil el-Hac Abdulbaki 

Oğlu el-Hac Ahmed 

Es-Seyid el-Hac Mehmed 

Monla Ahmed ibn-i el-Hac Ali Efendi  

El-Hac Ahmed ibn-i el-Hac Abdulkadir 

Hüküm no 243 (Belge yarım) 

Hüküm no: 243 Tarihi: t.y 

Belge türü: Hüccet Belge Konusu: SatıĢ 

Belge özeti: es-Seyid Mustafa Çelebi ve es-Seyid Abdullah ibn-i es-Seyid Ġbrahim 

Çelebi‟nin  adı geçen yerde mülkünün olması ve on beĢ sehim hissenin Zehra binti el-

Hac Ġsmail‟e ait olduğu Hasan Efendiye satıldığı hususunda. 

 

Medine-i Ayntabda Cevizlice mahallesi ahalisinden Nakıb-zâde dinmeğle ma„rûf es-

Seyid Mustafa Çelebi ve es-Seyid Abdullah ibn-i es-Seyid Ġbrahim Çelebi nâm 

kimesneler meclis-i Ģer„ hatr-ı lazımu‟t-tevkirde medine-i mezbûrede ġarkiyan 

mahallesi ahalisinden râfi„u haze‟l-kitab Hasan Efendi ibn-i Monla Ahmed nâm 

kimesne mahzarında her biri bi‟t-teva„u‟s-sâf ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb 

medine-i mezbûre kazasında Karagöz yerinde Hacı Muhsin oğlu yeri nâm mahalde 

vâki„ bir tarafdan mescid-i Ģerif vakfı ve bir tarafdan  Soytarı mülki ve bir tarafdan 

Sarı Güllük ve bir tarafdan tarik-i „âmm ile mahdûd iki yüz elli müĢâre-i hazrevât 

bostanın kırk sehemde on beĢ sehemi ceddimiz Zehra binti el-Hac Ġsmail nâm 
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hatunun mülki olub tarihi kitabdan on beĢ ay mukaddem „ale‟l-iĢtirâku‟s-sevi bize 

batnen bey„ idüb kıbel-i Ģer„den iĢbu hüccet-i Ģer„iye yedimize i„tâ ve teslim idüb ol-

vechle yedimizde mülk-i müĢteramız olmağla hâlâ tarafeynden icâb ve kabulü hâvi 

ve Ģurût-ı mefessededen „âri TAHRĠB sahih-i Ģer„î ile zikr olunan on beĢ sehem 

hissemizi iĢbu merkum Hasan Efendiye TAHRĠB guruĢa bey„ ve teslim ve temlik 

eyledik ol-dahi iĢtira ve kabul ve tesellüm ve temellük eyledikden sonra semeni olan 

meblağ 
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III. BÖLÜM 

I. ARAġTIRMANIN METODU 

   Yüksek Lisans Tezi olarak çalıĢtığımız 111 numaralı Ayntab ġeri‟yye sicili 

H.1166-1168IM.1753-1755 tarihlerini kapsamaktadır. 1-145 sayfa aralıklarını 

çalıĢtığımız defterde toplam 243 adet belge bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak alacak-

verecek davalarıyla ilgili belgeler bulunan defterde kolaylık sağlanması amacı ile 

belgeler Poz No:1 Hüküm No:1,2,3,4…. Ģeklinde numara verilerek her belge 

transkribe edildi. 

 Defterin transkripsiyonu yapılırken transkripsiyon kaidelerine imkan 

dahilin de uyulmaya çalıĢılmıĢtır.Tez yazım kurallarına uygun olarak ayın harfleri („) 

üstten tırnak iĢareti ile belirtilmiĢtir.Uzatma yerleri (^) harfin üzerine uzatma iĢareti 

konulmuĢ, okunmayan yerler (….) Ģeklinde belirtilmiĢtir. Tahrip olan kısımlar (belge 

tahrip olmuĢtur) ifadesi kullanılarak not düĢülmüĢtür. Transkripsiyon yapıldıktan 

sonra belge özetleride yapılıp traskripsiyon ile birlikte verilmiĢtir. KarıĢıklığı 

önlemek amacıyla belge özetleri tablo Ģeklinde gösterilmiĢtir. 

Transkripsiyonunu yaptığımız 111numaralı Ayntab ġeri‟yye sicili sayesinde 

Osmanlı döneminde Ayntab‟ın siyasi, sosyal, kültürel ve hukuk gibi alanlarında bilgi 

sahibi olduk. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

I. SOSYAL KONULAR 

A.Evlilik 

Ailelerin kurulmasında en büyük etken olan evlilik, meĢru temelleri olan dini 

ve sosyal bir olgudur. Evlilik aralarında bir engel bulunmayan kadın ve erkeğin evlat 

yetiĢtirmek ve ortak bir hayat sürmek amacıyla bir araya gelerek yaptıkları akitle 

gerçekleĢir
62

.Osmanlı Devlet‟in de nikȃh akitleri zaman zaman kadı tarafından 

gerçekleĢtirilirdi. ġer‟iyye sicillerin de kadılar tarafından kıyılmıĢ nikâh kayıtları da 

bulunmaktadır
63

.  

ÇalıĢmıĢ olduğumuz defterde nikâh akidlerinde genellikle mehir miktarı çok 

yüksek olmamakla beraber mehir olarak genelde kuruĢ kullanılmıĢtır. Nikâh 

akidlerinde genel olarak sicile kaydı zorunlu olmasada erkek ya da kadının talebiyle 

mahkeme huzurunda nikâhın sicile kaydediği görülmektedir. ÇalıĢmıĢ olduğumuz 

sicilde nikâh talebi genel olarak kadınlar tarafından verilmiĢtir. Nikâh akdi ile ilgili 

sicilde dokuz adet belge bulunmaktadır. 

Evlilikle ilgili 13 numaralı belgede: Meryem binti Abdullah‟ın Ġslam ile 

müĢerref olmasından sonra isminin Hatice olarak değiĢtirmesinden ve Cuma ibni 

Veli ile on dirhem gümüĢ mihr-i mukaddem ve on dirhem gümüĢ mihr-i mü‟ehhir ile 

nikâhlanması hususundan bahsedilmektedir.
64

 

Bir diğer belge olan 1 numaralı belgede: ġehreküstü mahallesinden Hatice 

binti Ahmed‟in eĢi tarafından nafaka verilmeden terk edilmesinden sona Çukaoğlu 

Mehmed bin Ali ile nikâhlanması hususundan bahsedilmektedir.
 65

 

B. Mehir 

Nikȃh akdinin sonucu olarak kocanın verdiği para veya mal anlamına 

gelmektedir. Sözlükte mehir (mehr) “ücret manasına” gelir
66

. Kadın isteğine göre 

                                                           
62

KAZICI, Ziya,  Osmanlıda Toplum Yapısı, Ġstanbul,2010,s.190.   
63

KAZICI, Osmanlıda Toplum Yapısı, s.280.   
64

 A.ġ.S. nr 111, hüküm no: 13. 
65

 A.ġ.S. nr 111, hüküm no:1 
66

AYDIN, Mehmed Akif “Mehir” DĠA, Ġstanbul, 2003,C.XXVIII, s.398.  
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mehri kocasına verebilir fakat kimse tarafından zorlanamaz. Hanefilere göre mehrin 

bir kısmının veya tamamının verilmesi caizdir. Mihr-i müsemma ve mihr-i misil 

olarak ikiye ayrılır. Tarafların konuĢarak anlaĢtıkları mihre mihr-i müsemma hiçbir 

anlaĢma gözetmeksizin kadının takdir ettiği mihre ise mihr-i misil denilirdi
67

.  

              Sicilde mehirle ilgili üç adet belge bulunmaktadır. ÇalıĢmıĢ olduğumuz 

defterde, mehir miktarları çok yüksek olmamakla birlikte ortalama olarak otuz kuruĢ 

civarındadır. Genel olarak mehirler bir kısmı peĢin (mehr-i muaccel), bir kısmıda 

ileride (mehr-i muahhar) Ģeklinde ödenmiĢ birkaç nikâh akdinde ise mehir talep 

edilmediği görülmüĢtür. Mehir olarak genel olarak kuruĢ kullanılmıĢ, farklı olarak 

sadece 13 numaralı belgede mehir olarak gümüĢ dirhem kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 

             Mehirle ilgili 21 numaralı belgede: Hacı Abdurrahman ibni Zenbilci 

Osman‟ın AiĢe binti müezzin el-Hac Mehmed ile yetmiĢ guruĢ önce ve yetmiĢ guruĢ 

da sonra olmak üzere toplam yüz kırk guruĢ mehir karĢılığında evlendirilmesi 

hususundan bahsedilmiĢtir.
68

 

C. BoĢanma 

Kocanın tek taraflı iradesiyle evlilik akdine son verilmesine talak denir
69

.  

Tek taraflı olduğundan geçerli olması için hâkimin kararına ihtiyaç yoktur. Koca 

talak için bir sebep ileri sürmek zorunda değildir
70

. Ric‟i ve bâ‟in talak olmak üzere 

iki çeĢit talak vardır. Ġddet süresi içinde yeni bir nikâha gerek görülmeksizin eĢine 

geri dönme hakkı tanıyan boĢanmaya Ric‟i, boĢanma olduğu eĢine baĢka bir nikâh 

akdi gerçekleĢtirmeden dönme hakkı vermeyen boĢanma Ģekline ise bâ‟in denir
71

.  

Osmanlı hukukunun temelini oluĢturan, Ġslam hukukuna göre: prensip olarak 

boĢanma hakkı erkeğe aittir. Erkeğin tek taraflı olarak eĢinden ayrılmak istediğini 

bildirmesi bile boĢanma için yeterlidir. BoĢanmayı erkek değilde kadın isterse, Ġslam 

hukukunda bazı imkânlar vardı. Mesela kadın nikâh akdi sırasında boĢanma hakkını 

elinde bulundurmayı Ģart koĢabiliyordu. ÇalıĢmıĢ olduğumuz defterde boĢanmalar 

genel olarak Muhâlaa Ģeklinde olmakla beraber talaklı boĢanmalarda bulunmaktadır.  

                                                           
67

KIVRIM,  Ġsmail,  Şer‟iyye  Sicillerine  Göre XVII. Yüzyılda Konya ve Ayıntap Şehirlerinde 

Gündelik Hayat (1610-1680), Doktora Tezi,2006,s.158.   
68

 A.Ş.S. nr 111, hüküm no: 21 
69

MAYDAER, Saadet “Klasik  Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma”,Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat 

Fakültesi,C.16,2007,.S.1,s.303. 
70

AKYILMAZ,  Gül, “Osmanlı Aile Hukukunda Kadın” Türkler, Ankara,2002,C.X,s.371. 
71

AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, s.289. 
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 Sicilde toplam dört adet boĢanma ile ilgili belge bulunmaktadır. Bunların üçü 

muhâlaa bir tanesi ise talak ile boĢanmadır. Talak ile ilgili 19 numaralı belgede: 

RiĢvan aĢiretinden olan el-Hac Yusuf ibni el-Hac Yusuf‟un Cennet binti el-Hac 

Mehmed‟i yedi talak ile boĢaması hususundan bahsedilmektedir.
72

 Bir diğeri ise 211 

numaralı belgede: Emine binti el-Hac Ahmed‟in babasının hizmetini görmesi halinde 

kocası tarafından boĢanacağı hususundan bahsedilmiĢtir.
73

 

D. Nafaka 

Aile hukuku veya mülkiyet iliĢkisinden doğan yükümlülükler ve bunun için 

yapılan harcamaların tümüne “nafaka” adı verilir
74

. Yiyecek, içecek, tedavi, ilaç ve 

hizmetçi masrafları nafaka kapsamına girmektedir. Koca karısına olan 

yükümlülükleri yerine getirmediği takdir de kadın mahkemeye baĢvurarak nafaka 

talebinde bulunabilir. Nafaka konusunda eĢlerin durumu birlikte dikkate alınır. 

Sadece kocanın durumunu dikkate almak gerekir diyen hukukçularda vardır
75

.  

 Sicilde nafaka ile ilgili altı adet belge bulunmaktadır. Genel olarak nafaka ve 

vasi tayini bir arada geçmektedir. AraĢtırma konusu olan sicilde boĢanma sonrası 

nafaka talebine sadece bir belgede rastlanmıĢtır. Nafaka talebleri genel olarak vasi 

tayin edilmesiyle birlikte istenmiĢtir. 

Nafaka ile ilgili 179 numaralı belgede:  Çukur nam mahallede sakine Emine 

binti Yusuf‟un vefatıyle kızlarına Mustafa bin Hacı Ali tarafından dörder akçe nafaka 

verilmesi hususundan bahsedilmektedir.
76

 

Bir diğeri ise 133 numaralı belgede: Tarla-yı Atik mahallesiden olan es-Seyid 

Ahmet bin Abdullah‟ın vefatından sonra babalarından kalan hisseler için altıĢar akçe 

nafaka verilmesinden bahsedilmiĢtir.
77

   

E. Vesâyet (Vasilik) 

Bir kimsenin mallarını veya çocuklarının iĢlerini tasarruf etmek üzere tayin 

edilen kiĢi anlamına gelen vasinin sahip olduğu sıfata da vesâyet denir. Bir kiĢinin 

vasi olabilmesi için özgür, akıllı, yetkilerini kullanmaya haiz ve Müslüman olması 

                                                           
72

 A.ġ.S, nr 111, hüküm no: 19 
73

 A.ġ.S, nr 111, hüküm no: 211. 
74

 ERBAY, Celal “Nafaka”, DĠA,2006 C.XXXII, s.282. 
75
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77
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gereklidir. Vesâyetin geçerli olması için bir kiĢi veya hâkimin birini vasi tayin 

etmesi, onun da fiilen veya sözle kabul etmesi gerekmektedir
78

.  

Sicilde vasi tayini ile ilgili toplam on adet belge bulunmaktadır. ÇalıĢmıĢ 

olduğumuz sicilde genel olarak annenin vasi tayin edildiği görülmekte, bazı 

belgelerde yetim kalan çocuklar için vasi tayin edilmesi talep edilmekle birlikte 

nafaka davalarında da vasi tayini tespit edilmiĢtir. 

 Vesâyet ile ilgili 175 numaralı belgede: ġehreküstü‟de vefat eden Hallac Abdullah 

bin Abdurrahman‟ın kızına vasi tayin edilip nafaka verilmesinden 

bahsedilmektedir.
79

 

Bir diğeri ise 34 numaralı belgede: Rumevlek karyesinden olan ġah Melik Kara 

Ömer ibni Ebulderdanın vefatından sonra çocukları için vasi tayin edilmesinden 

bahsedilmektedir.
 80

. 

F. Ġhtida 

111 numaralı Ģer‟iyye sicilinde ihtida ile ilgili üç tane belge bulunmaktadır. 

Bunlardan iki tanesinde gayri müslim Yagop ve Girkor‟un Müslüman olup 

isimlerinin Mehmed  olarak degiĢmesinden bahsedilmekte bir diğeri ise evlilikle 

ilgili 13 numaralı belgede Meryem binti Abdullah‟ın islama geçmesinden sonra 

adının Hatice olarak değiĢtirilmesinden bahsedilmektedir. 

II. MALĠ KONULAR 

 ĠncelemiĢ olduğumuz 111 numaralı Ayntab ġer‟iyye Sicilinde  H.(1166-

1168)/M.(1753-1755), tarihlerindeki, Ayntab‟ın iktisadi durumu hakkında değerli 

bilgilere ulaĢtık, ekseriyeti miras paylaĢımı ve satıĢ iĢlemleriyle ilgili olan belgelerde, 

genel olarak kuruĢ kullanılmıĢ, bunun yanı sıra gümüĢ para kullanımına da 

rastlanmıĢtır, Geçim kaynağı genel olarak tarım ve hayvancılık ağırlıklı olmakla 

beraber debbağlığında bu dönemde yaygın olduğu görülmektedir. Zirai olarak arpa, 

buğday, nohut,küncü gibi tahılların üretiminin yapıldığı anlaĢılmaktadır. 

Terekelerdeki servet durumlarına bakıldığında o dönemde halkın genel olarak  maddi 

durumunun pekte iyi olmadığı görülmüĢtür. Binek hayvanı olarak katır,  merkep ve 
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at kullanılmıĢ, üzüm bağları ve debbağhanelerin o dönemde yaygın olduğu ve yine 

miras paylaĢımı ile ilgili belgelere bakılarak o dönemde kullanılan birçok ev 

eĢyasınıda öğrenmiĢ olduk  

A. Alacak-Verecek Davaları (Deyn)  

Hukuki bir terim olarak borç kiĢileri birbirine karĢı yükümlü kılan ve 

iliĢkilerinin meydana getirdiği yükümlülük anlamına gelmektedir.
81

 

          Sicilde alacak-verecek davalarıyla ilgili onsekiz adet  belge bulunmaktadır. 

Bu belgelerden satıĢ ile ilgili 190 numaralı belgede: ġehreküstü mahallesi 

sakinlerinden olan Emine binti Mustafa‟nın mülkünü kardeĢinin oğlu el-hac Osman‟a 

otuz guruĢa satıĢını gerçekleĢtirmesinden bahsedilmiĢtir.
 82

 

Bir diğeri ise 24 numaralı belgede: Ammu mahallesinden olan es-Seyid Ali 

Çelebi ibni Mehmed‟in MaraĢ mütesellimi olan Dul-el-kadızade Mehmed„den elli 

guruĢ hakkını talep etmesi hususundan bahsedilmektedir.
 83

                                                                              

B. Kira ve (Ġcȃre) Davaları  

ĠĢ karĢılığı verilen Ģey anlamına gelen icȃre yaygın olarak kiralamak 

anlamında kullanılır.
 84  

111 numaralı sicilde kira ilgili bir adet belge bulunmaktadır.              

Kira ile ilgili 33 numaralı belgede: Rumevlek karyesinden olan ġah Melik 

karyelerinde buğday ve arpa hasadından sonra vefat eden sahibinden kalan kira 

masraflarından bahsedilmektedir.
 85

 

C. Hüccet 

“Bir davanın sıhhatine delalet eden Ģey” anlamına gelen hüccet kadı 

huzurunda taraflardan bir ikrarını diğerinin ikrarı tasdikini içeren herhangi bir hükmü 

içermeyen hususlara dair düzenlenmiĢ belgelerdir
86

. Hüccetler kira, nafaka, alım-

satım, vekâlet, vasiyet, kefalet, Ģehadet, feragat, borç, hibe, rüĢtün ispatı, nezir, keĢif, 

sulh olarak sıralanabilir
87

. ġer‟iye sicillerinde alıĢ-veriĢ için genelde “bey” kelimesi 

kullanılmıĢtır
88

 

                                                           
81

 AYDIN, Mehmet Akif “Borç”,DĠA, 1992, C.VI, s.285 
82

 A.ġ.S,nr 111, hüküm no:190 
83

 A.ġ.S,nr 111, hüküm no:24 
84

BARDAKOĞLU, Ali,”İcare”,DĠA, 2000,C.XXI, s.379. 
85

A.ġ.S,nr 111, hüküm no:33 
86

OĞUZ, Mustafa-AKGÜNDÜZ, Ahmet,”Hüccet” DİA,1998,C.XVIII, s.445 
87

KÜTÜKOĞLU, Osmanlı Belgelerinin Dili, s.352.  
88

GÜNAY, Ramazan,“Şer‟iye Sicillerinde Mülk Alış-Verişleri: Kullanılan Üsul ve Dil”,SDÜ Fen-

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,2002,S.27,s.17. 



336 
 

 
 

111 numaralı sicilde 230 adet hüccet türünde bulunmaktadır. Bunlardan 131 

adedi miras, 10 adedi vasilik, 50 adedi alacak-verecek ile ilgili belgelerdir. 

III. ADLĠ OLAYLAR 

 

A.Hırsızlık Olayları 

BaĢkasına ait bir malı mülk edinme amacıyla almaya denir. Verilen ceza yapılan 

hırsızlığın unsurlarına göre değiĢir. Çalınan mal baĢkasına ait gizlice alınmıĢ ve belli 

bir değerde ise bu suçlunun cezası sağ elin bilekten kesilmesidir.
89

 Sicilde hırsızlıkla 

ilgili bir adet belge bulunmaktadır. Hırsızlık ile ilgili 154 numaralı belgede: Kasaba-i 

Behisnide sakine AiĢe binti Mehmed‟in elli üç buçuk guruĢ kıymetli eĢyasını 

Elife‟ye teslim etmesi ve daha sonra almak istediğinde çalındığını söylemesi 

hususundan bahsedilmektedir.
 90

 

B. Yaralama ve Katl Olayları 

            Sicilde yaralama ve Katl ile ilgili toplam sekiz adet belge bulunmaktadır. 

Bunlardan altı tanesi yaralanma iki tanesi ise katl ile ilgidir. Bu belgelerde yaĢanan 

katl ile ilgili maktul yakınlarının mahkemede Ģikâyetlerini dile getirdikleri 

görülmektedir. Yaralanmalar da genel olarak bıçakla yaralanma, bunun yanı sıra 

kavga sonucu ve düĢerek yaralanma olaylarıda mevcuttur.  

            Yaralanma ile ilgili dikkat çeken bir belge ise 200 numaralı belgede Dülük 

karyesinden olan Habibe adında bir kadının, Döndü adında bir kadını baĢka bir 

erkekle gördüğünü söylemesi üzerine iftiraya uğradığını söyleyen Döndü‟nün 

Habibe‟yi sağ ğöğsünden hançerle yaralamasından bahsedilmektedir.
91 

           Yaralama ile ilgili 199 numaralı belgede: Ale‟n-necar mahallesi ahalisinden 

Neccaroğlu Osman ibni Mehmed BeĢe‟nin Osman ibni Mehmed BeĢe‟yi sol 

baldırından bıçakla yaralamasından bahsedilmektedir.
 92 

       Bir diğeri ise 139 numaralı belgede:  Ali Ağa ibni Yusuf „un Nizip mültezimi 

iken Ayntaba gelirken Derebağ mahallesinde katl edilmesi ve kardeĢinin olayı dava 

etmesinden bahsedilmektedir.
93
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IV. ĠDARĠ KONULAR 

A. Berat 

Berat Arapça “yazılı kağıt ve mektup” manalarına gelir. Osmanlı Devlet 

TeĢkilatında bazı hizmet, vazife ve memuriyetlere tayin edilenlere vazifelerini yapma 

yetkisi vermek için padiĢahın tuğrası ile verilen izin, atama emirleri hakkında 

kullanılan terimdir. Osmanlı vesikalarında niĢan, niĢan-ı Ģerif, berat-ı Ģerif ifadeleri 

kullanılmaktadır. Beratlı imtiyazlı anlamına gelmektedir
94

. Berat alan kiĢinin sosyal 

statüsü yükselmekte ve askeri sınıfa dâhil olmaktadır.
95

 

111 numaralı sicilde toplamda üç adet berat bulunmaktadır. 

Berat ile ilgili 186 numaralı belgede: Ayntab kazasına naib tayin edilmesinin 

talep edilmesi hususundan bahsedilmektedir.
 96

. 

B.Tezkire 

BaĢta sadrazam olmak üzere yüksek devlet memurlarının alt makamındaki 

görevlilere yazdıkları belgelerdir. Tezkireciler tarafından kaleme alınan tezkirelerin 

bir sureti de Ģer‟iyye sicillerine kaydedilirdi.
97

  

Sicilde toplamda iki adet belge bulunmaktadır. 

Siciclde geçen tezkirelerin belge numaraları: 81,96. 

           Tezkire ile ilgili 96 numaralı belgede: RiĢvan aĢiretinden Halil ibni Ġbrahim, 

es-Seyid el-Hac Ebubekir ibni Yusuf ve diğer es-Seyid Ebubekir ibni Mehmed ve 

Ġbrahim ibni Abdullah ve es-Seyid Sarı Mehmed ve es-Seyid Mehmed ibni Ali ve es-

Seyid Halil ibni Hüseyin ve es-Seyid Monla Ömer ibni Yusuf ve es-Seyid diğer 

mehmed ibni Hüseyin ve es-Seyid Ali ibni Hüseyin ve es-Seyid Monla Mustafa ibni 

Mehmed‟in mahzarlarında üzerlerine da„va olan vergiyi vermeleri hususundan 

bahsedilmektedir.
 98
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Bir diğeri ise 81 numaralı belgede: Ayntap sancağının bin yüz altmıĢ beĢ ve 

bin yüz altmıĢ altı senelerine ait zeamet ve tımar gelirlerinin tahsil edilmesi 

hususundan bahsedilmektedir.
 99

 

V. BULGULAR 

A. Sicilde Geçen Köy Adları 

Tablo 2 Sicilde Geçen Köy Adları 

Mazmahor  Dülük  Küçükmuassare  Bostancık  Burc  

Arabkend Isbatrun Karacatiğek TelbaĢar Narlıca 

Ulumuasare Tılfar Kızılhisar Dülük Mervane 

Kabcunbaz Orul Zülkadir ġam Behisni 

Çağdığın Kilisecik  ġekerlu Anbarcık Karadökek 

Karamülk Kürd Güllüce Kefercebel Kayacık 

 

B. Sicilde Geçen Mahalle Adları 

 

Tablo 3 Sicilde Geçen Mahalle Adları 

Akyol  Köroğlu  Ġbn-i ġeker  Seng Rumevlek Ġbn Cadi 

Ġbn Kör ġehreküstü Eblehan Tarla-i Atik Kanalıcı Yazıcık 

ġeker Ali Neccar Çukur Kürtüncüyan Eyüb Tarla-i 

Cedid 

Kayser Ammu Köroğlu TıĢlaki Kızılca Karlık 

Hayik Cevizlice Sengoğlu Kayacık Beğ Bostancı 
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C. Sicilde Geçen Müslüman Erkek Adları: 

 

Tablo 4 Sicilde Geçen Müslüman Erkek Adları: 

Zeynelabidin Zekariya Cuma Fazıl SatılmıĢ Durdu Sefer 

Arslan Salih Sıddık Bali Halil Ömer Abdurrahman 

Hamza Mustafa Ġbrahim Sübhanverdi Tengriverdi Abdullah Abdi 

Musa Hüdaverdi Abdülbalki Allahverdi Murat Ramazan Mehmed 

Ahmet Osman Ġdris Mirza DerviĢ Hızır Ġsa 

Numan Ramazan Sündük Ümmetullah Veli Hansan Hüseyin 

ġemsettin Yusuf Bekir Ġsmail Yunus Fetih Kaya 

 

D. Sicilde Geçen Müslüman Kadın Adları: 

 

Tablo 5 Sicilde Geçen Müslüman Kadın Adları: 

Meryem AiĢe Fatıma 

Ümmügülsüm Cemile Hatice 

Zeyneb Emine Rabia 

Ümmühan Döndü Rukiye 

ġehriban Yasemin Azize 

Elif Habibe Safiye 

 

E. Sicilde Geçen Gayr-i müslüm Erkek Adları: 

 

Tablo 6 Sicilde Geçen Gayr-i müslüm Erkek Adları: 

Yoseb ġetha Bedru Hatar 

Petesgerin Sarkiz Kirkor Nersis 

Mekrevic Manek Meryem Manasa 
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F. Sicilde Geçen Gayr-i müslüm Kadın Adları: 

 

Tablo 7 Sicilde Geçen Gayr-i müslüm Kadın Adları: 

Vartani Zemru 
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SONUÇ 

 

 

            Osmanlı Devleti‟nin birinci el kaynaklarından olan Ģer‟iyye sicilleri 

mahkeme kayıtları olmasının yanı sıra bir bölgedeki halkın birbirleriyle olan siyasi, 

sosyal, ekonomik, hukuki ve dini iliĢkilerini doğrudan ve en güzel Ģekilde günümüze 

taĢıyan belgelerdir. ÇalıĢma konumuz olan 111 numaralı Ayntab ġer‟iyye Sicili 

ihtiva ettiği konularla Ayntab tarihi bakımından önemli bilgiler içermektedir. Zengin 

bir arĢive sahip olan Osmanlı Devleti‟nin sınırları dâhilinde yaĢayanların miras, 

ortaklık, alacak-verecek, vasiyet, vekâlet, evlenme, boĢanma gibi daha birçok sosyo-

kültürel münasebeti siciller sayesinde günümüze kadar gelmiĢ ve siciller sayesinde 

Osmanlı toplumunun siyasi, sosyal, iktisadi ve dini yapısını etkin bir Ģekilde 

araĢtırabilmemiz mümkün olmuĢtur. 

      

           Sicilde toplamda 243 adet belge bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu 

hüccet türünden belgelerdir. Sicilde ikiyüz otuz adet hüccet, yüz otuz bir adet miras 

paylaĢımı, dokuz adet evlilik, dört adet boĢanma, altı adet nafaka, on adet vasilik, elli 

adet alım-satım, sekiz adet yaralama, bir adet hırsızlık, üç adet berat, ve iki adet 

tezkire ile ilgili belge tespit edilmiĢtir. 

 

           ÇalıĢtığımız 111 numaralı defterdeki belgelerden yola çıkarak o dönemdeki 

Ayntab Ģehrinin hukuki ve sosyal yapısı hakkında birçok bilgiye ulaĢmaktayız. 

Defterimizin idari içerikli belgelerinde; vergi tahsilâtı huzurun temini, tayinler gibi 

konular mevcuttur. Hukuki içerikli belgelerinde ise ağırlıklı olarak; miras 

anlaĢmazlıkları, alacak-verecek davaları, evlenme, boĢanma, vasi tayini ve nafaka 

tespiti gibi konular yer almaktadır. Özellikle miras tespiti ve gayrimenkul alım-

satımları bölgenin idari durumu hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıĢtır. Mirasla 

ilgili belgelerde halkın o dönem kullanmıĢ olduğu ev ve ziynet eĢyaları tespit 

edilmiĢtir. Defterimizde tespit edilen mahalle, karye, mezra ve iĢletmeler Ayntab‟ın 

idari, iktisadi ve fiziki yapısı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân sağlamıĢtır. 

 

        AraĢtırma konumuz olan defterdeki belgelerden yola çıkarak o dönem 

Ayntab‟ında ki   birçok olay ve geliĢmeyle ilgili bilgi sahibi olduk. Defterin 

kapsadığı iki yıllık zaman içerisinde hırsızlıkla ilgili bir belgeye rastlamamız o 
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dönem içerisinde bu tür suçların çok fazla iĢlenmediğini göstermektedir. Yine 

defterdeki belgelerden yola çıkılarak o dönemde bölgedeki evlerde ve Ayntab 

kalesinde hasara sebep olan bir depremin meydana geldiğini görmekteyiz. Alım-

satım iĢlemlerinde kadınların varlığı ticaret hayatında kadınlarında rolünün olduğunu 

göstermektedir. Miras paylaĢımı ile ilgili belgelerdeki gayrimenkul ve diğer eĢyalara 

bakırsa o dönemde maddi olarak halkın orta halli olduğu sonucuna varabiliriz. 

Evlilikle ilgili belgelerde farklı dine mensup kiĢilerle de evliliklere rastlanması 

cemaatler arası iliĢkilerin varlığını gösterirken nikah akidlerinin din değiĢtirme 

sonrası gerçekleĢtirilmesi  evliliklerin Ġslam hukuku çerçevesinde yapıldığını 

göstermektedir. Evlilikler de verilen mehirin ortalama kırk kuruĢ olduğu, nafaka 

taleplerinin ise boĢanmadan çok vasi tayininde talep edildiği görülmüĢ, boĢanmaların 

genellikle muhâlaa Ģeklinde olduğu tespit edilmiĢ, yalnızca bir belgede talakla 

boĢanmaya rastlanmıĢtır.  

       

      Tüm bu tespitlerden yola çıkılarak, o dönemin Ayntab Ģehriyle ilgili toplumsal, 

idari, hukuki, iktisadi ve dini açıdan kıymetli bilgiler elde edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmamızın Ayntab  tarihi ile ilgili yapılacak diğer araĢtırmalara katkıda bulunması 

ümit edilmektedir… 
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