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ÖZET 
147 NUMARALI AYNTAB ŞER’İYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ(H.1281-1289/M.1864-1872 s.149-267) 

DUMAN, Berivan Sultan 

Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR 

HAZİRAN 2018, 267 sayfa 

Şer’iyye siciller şehir tarihi ve araştırmaları için birinci elden kaynaklardan biridir. 

Şer’iye sicilleri, Osmanlı Devleti’nin idaresi altındaki şehirlerin sosyal, siyasi, idari, askeri, 

iktisadi yapıları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Osmanlı Devleti’nde kadılar geniş 

yetki ve sorumluluklara sahiptir. Bunun sonucu olarak kadı tarafından tutulan bu sicil 

defterlerinde insanlar arasında meydana gelen anlaşmazlıklar, miras, evlilik akdi, vergi tahsili, 

vakıf ve asayiş gibi çeşitli konular yer almaktadır. Tezimiz 147 Numaralı Ayntab Şer’iyye 

Sicili’nin 147 ile 267 sayfaları arasını kapsamaktadır. Söz konusu bu sicil defteri M.1281-

1289/M.1864-1872 tarihli Osmanlı Devleti’nin idaresinde bulunan Ayntab şehrinde tutulan 

mahkeme kayıtlarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ayıntab, Mahkeme, Kadı, Şer’iyye Sicili. 
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ABSTRACT 
TRANSCRIPTION AND ANALYSIS OF GAZİANTEP SHERİA RECORDD 

NUMBERED 147 (H.1281-1289/M.1864-1872) 

DUMAN, Berivan Sultan 

Master’s Thesis: Department of History 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR 

JUNE 2018, 267 Pages 

 

 

Şer’îyye registers are one of firs hand researehes for citiy history and researches. 

Şer’îyye registers give important informations about social, piltical, administrative, military, 

economic, structures of cities under Ottoman administration. I this Ottomon Goverment, 

Moslem Judges have broad outherities and responsibilities. As a result, the register boks 

which held by moslem judge include various subjects such as disagreements between people, 

heritage, marriage, taxation, foundation and public order. Our tehisis includes between 149 

and 267 pages of Ayıntab Şer’îyye register which is 147 number. This register book which is 

in question is the court records kept in the city of Ayıntab which is in the administrotion of 

Ottoman state of H.1281-1289/M.1864-1872. 

Key Words: Ayıntab, Court, Kadi, Sheria Record/Registry. 
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ÖNSÖZ 

Şer’îyye sicilleri, şer’îyye mahkemelerinde yapılan tüm işlemlerin kaydedildiği 

defterlerdir. Osmanlı Devleti’nde merkezde ve taşrada her tabakadan insanlar arasındaki 

hukuki ilişkilere dair kayıtları içeren defterlerdir. Bu defterler Osmanlı hukukunun uygulanma 

şeklini gözler önüne sermektedir. Ancak bu kayıtlar sadece Osmanlı Devleti’ndeki hukuk 

işleyişini değil aynı zamanda toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile nüfus yapısı 

hakkında bilgi veren zengin kaynaklardan biridir. Altı yüz yılı aşkın bir süre yaşamış ve üç 

kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı Devleti’ni araştırmada ana kaynaklardan biri olan şer’iyye 

sicillerini transkripsiyon çalışmaları günümüze ışık tutmaktadır. 

Bu düşüncelerden yola çıkarak 147 Numaralı Ayıntab Şer’îyye Sicili 149 ile 267 sayfa 

aralığında yer alan mahkeme kayıtları incelenmiştir. Söz konusu defterin 149-267 sayfa 

aralığında yer alan mahkeme kayıtları M. 1281-1289/H. 1864-1872 yılları arasını 

kapsamaktadır. Bu inceleme ile M. 1281-1289/H. 1864-1872 tarihleri arasında Ayıntab’ın 

sosyal, siyasi, idarî, iktisadî yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. 147 no’lu sicilin 

transkripsiyonun ve değerlendirilmesinin yanı sıra Osmanlı Devleti hukuku ve şer’î 

mahkemeleri hakkında, tezimizin kapsamında olmadığından, genel bir bilgi verilmiştir. 

Bu çalışmada yardımlarını ve desteklerini benden esirgemeyen değerli hocam ve tez 

danışmanım Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR’a en içten teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca 

çalışmalarım sırasında yardımlarına başvurduğum Awnı Omer Lutfı HAMEED’e 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. Benden maddi manevi yardımlarını esirgemeyen değerli 

annem ve ablama teşekkürlerimi sunarım.  

 

Berivan Sultan DUMAN 

Gaziantep 2018 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 
 

Mikro tarih anlayışıyla yapılan çalışmalar son yıllarda artış göstermektedir. Tarihin 

sadece kahramanlardan ibaret olmadığının anlaşılmasıyla birlikte araştırmacılar herhangi bir 

kazada yaşayan sıradan insanın ya da şehirlerin tarihi üzerine çalışmaya başlamışlardır. Mikro 

tarih çalışmasıyla başka bir kaynakta göremeyeceğimiz bilgilere karşılaşabiliriz. Mahalli 

çalışmalarda önemli bir yer tutan şer’iyye sicilleri, bölgenin sosyal, askerî, iktisadî, adlî ve 

idarî yapısı hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Örneğin Osmanlı Devleti’nde yaşanılan 

buhranlar, savaşlar, iaşe kıtlığı ya da yenileşme sancıları gibi geniş kapsamlı olaylarda 

devletin en ucra toprağında yaşayan halkın bu olaylar karşısındaki tavrına ve ya yaşadığı 

sıkıntılara dair bilgiler edinebiliriz. 

Yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti uluslar arası siyasete yön vermiştir. Tarihi akışı 

etkileyen Osmanlı Devleti dini ve kültürel zenğinliğiyle bir mozaiği andırmaktadır. Çeşitli 

etnik grubu ve milletleri bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti’ni araştırmak için şer’iyye 

sicilleri önemli bir yer tutmaktadır. Tarih araştırmalarında şer’îyye sicilleri birinci elden 

kaynaklar sınıfında yer almaktadır. Osmanlı Şer’iyye Mahkemeleri’nde kadı tarafından 

tutulan şer’îyye sicilleri, tutulduğu bölge ve dönem hakkında, halkın günlük yaşantısı, yiyecek 

giyecek gibi temel ihtiyaçlarının fiyat aralığını, vakıflar, adalet anlayışı gibi birçok konuda 

araştırmacılara önemli bilgiler vermektedir. Hatta sicillerde yer alan yerel tabirler antropolojik 

çalışmalarda ana kaynaklar olarak ele alınabilir. 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz nedenler çerçevesinde incelemeye aldığımız 147 

Numaralı Aynab Şer’iyye Sicili, H. 1281/1289 (M. 1864-1872) tarihinde Osmanlı Devleti’nin 

Ayntab şehrindeki mahkeme kayıtlarını içermektedir. 147 no’lu Ayntab Şer’iyye Sicili’nin 

149’uncu sayfasından önceki bölümün başkası tarafından çalışılmış olabileceğini düşünerek 

149 ile 267 sayfa aralığının incelemeye aldık. 1864-1872 yılları arasında şer’iye sicilleri 

üzerinde yapılan değişimler sonucunda söz konusu defterlerde merkez-taşra arası yazışmalar 

bulunmamaktır. Klasik dönemde kaleme alınan sicil defterleri kadar kapsamlı olmasada 

bölgeye ait defterler üzerinde yapılan çalışmalar pek çok konuyu aydınlatmaktadır. Bu 
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çalışmada amaç, Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve idari yönlerini konu alan ve 

ayrıca şehir tarihi alanında yapılacak olan araştırmalara katkı sağlamaktır. 

1.2.OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL HUKUK YAPISI 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı tarihte tartışma konusu olmakla birlikte genel olarak 

1299 yılının devletin başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir. Osmanlılar 1299 yılında tarih 

sahnesine bir devlet olarak çıktığında kendine özgü bir hukuk yapısının mevcud olduğunu 

söylemek doğru olmayacaktır. Osmanlı Devleti hukuk yapısının temelini büyük oranda 

“Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu ve Abbasi Devletleri”nden kalan miras oluşturmaktadır. 

Yani Osmanlıların sıfırdan kurdukları bir hukuk yapısına sahip değildi. Temellerini daha 

önceki Türk devletlerinden kalan mirası kendi potasında eriten Osmanlı hukuku, dönemin 

şartlarına göre değişimlere uğrayarak 1922 yılına kadar varlığını korumuştur.1 

Türklerin İslam dinini kabul etmesinin tabii bir sonucu devletlerin yönetim ve hukuk 

yapısının İslamlaşmasıdır. Osmanlı Devleti’nin hukuk yapısını oluşturan mevzuat iki 

kısımdan oluşmaktadır. Biri direkt olarak Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyasa dayanan 

kitaplardan düzenlenmiş olan “şer’i hukuk”dur. Şer’î hukuk günümüzdeki modern hukuk 

sistemindeki gibi yazılı kanun maddelerine dayanmaktan çok “meseleci anlayışla” olaylara 

çözüm üretmiştir.2 

Osmanlı Devleti hukuk yapısını oluşturan ikinci kısım ise örfî hukuktur. “Örf” 

kelimesi sözlükte “iyi olan, yadırganmayan, bilinen, tanınan; peşpeşe gelen” anlamlarını 

gelmektedir.3 “Örf” hukuki bir terim olarak Osmanlı Devletin’de “padişahın yönetme ve icra 

etme yetkisini ifade” etmektedir.4 Örfî hukuk birden bire ortaya çıkmamış, devletin içinde 

bulunduğu siyasi, idari ve hukuki şartlar doğrultusunda meydana gelmiştir. Örfî hukukun 

ortaya çıkmasında şer’i hukukda olduğu gibi herhangi bir dini kitaptan yararlanılmamıştır. 

İslam hukuk hükümlerinin yetersiz kaldığı alanlarda, hükümdarlar şer’î hukuka ters 

1 Akif Aydın.(2002). “Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı ve İşleyişi”, Genel Türk Tarihi, c. 6, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara, s. 239. 
2 Murat Şen. (2002).  “Osmanlı Hukukunun Yapısı”, Osmanlı, c. 6, (Ed. Güler Eren ), Y.T. Yayınları, 
Ankara, ss. 327-328. 
3 İbrahim Kâfi Dönmez. (2010). “Örf”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 34, İstanbul, s. 87. 
4  Mehmet Akman. (2010) “Örf (Osmanlı Devleti)”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 34, 
İstanbul, s. 94. 
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düşmeyecek şekilde kendi iradeleri doğrultusunda çıkardığı kanunlar örfî hukuku 

oluşturmuştur.5 

Osmanlı Devleti’nde “Mecelle’ye kadar kitap haline getirilmiş bir faaliyete” 

rastlanılmamaktadır. Örfi hukuk ile şer’î hukuk arasında bir ahenk söz konusudur ve örfi 

hukuk kuralları şer’iat ile zıtlık göstermemektedir. İlk dönemlerde kadılar, davalarda belli bir 

mezhebe göre hüküm verme şartları yoktu ancak, genelde Hanefî mezhebinin hükümleri 

doğrultusunda davalar sonuçlanmaktaydı. Mahkemelerde kişiler istedikleri mezhebi seçme 

şansı yoktu ancak “kadılar davalının mezhebine göre karar vermek zorundaydı”. Osmanlı 

hukuk sisteminde gayrimüslümlerin dışlanması söz konusu değildir. Gayrimüslümler medeni 

hukuku kapsayan konularde eğer isterlerse ait oldukları mezhep hükümlerine göre yargılanma 

şansları vardır.6 

1.3.  ŞER’İYYE MAHKAMELERİ  
1.3.1.Şer’iyye Mahkemeleri’nin Genel Özellikleri 

Osmanlı Devleti’nde mahkemeler daha önceki Türk-İslam devletlerine göre gelişmiş 

bir yapı arz etmektedir. Osmanlı Devleti hukuk tarihinde modernleşme dönemine kadar klasik 

yapıyı büyük ölçüde korumuş ve yıkılışa kadar bu yapıyı sürdürmüştür. 7 Osmanlı Devleti’nde 

yargılamanın yapıldığı kurum olan kadı mahkemesi de denilen şer’iyye mahkemeleridir. Bu 

mahkemeler kazalarda bulunur ve “konar-göçer aşiretlerden kaza kabul edilenlerin kadıları da 

onlarla birlikte konup göçmek zorunda” kalmışlardır.8 

Osmanlı şer’iyye mahkemelerinde her türlü dava görülmekteydi. Bu mahkemeler tek 

dereceli yapıya sahiptir. Tek dereceli yapıya sahip olan bu mahkemelerin başında kadı 

bulunmaktadır. Kadılık müessesesi, Osmanlılar'ın kuruluşundan yıkılışına kadar her zaman 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Osmanlılar'ın “ilk padişahı olan Sultan Osman’ın ilk tayin 

ettiği iki memurdan biri kadı olmuştur.9 

Tanzimat Dönemi ve Sultan II. Mahmud’dan sonra yargı gücünde tek olan şer’iye 

mahkemeleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmış ve yetkilire alanları daraltılmıştır. 1867 

5 Şen, “a.g.m.”, s. 329. 
6 Saydam, a.g.e, ss. 285-289. 
7 Ahmed Akgündüz. (2010). “Mahkeme (Osmanlı Devleti)”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 
27, ss. 341-342. 
8 Abdullah Saydam. (2014),Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Kitabevi Yayınları, İstanbu, s. 306. 
9 Ahmed Akgündüz. (2002). “İslâm Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iye Mahkemeleri ve 
Şer’iye Sicilleri”, Türkler, c. 10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 54. 
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Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nizamnâmesi ile şahsi hukuk davaları dışındaki konular Şer’iye 

Mahkemeleri’nin yetkisinden çıkarılmıştır. 1873’te Şer’iyye Mahkemesi’nin bir üst kurumu 

olan Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iye kuruldu. 1875’te ise şer’iyye mahkemelerinde görülen 

davaların temyiz görevi gören yüksek bir mahkeme olarak Fetvâhane-i Ali kuruldu. 1913 

Kanun-u Muvakkat ile bu şer’iye mahkemeleri ile ilgili tekrar düzenlemeler yapıldı ve 1924 

yılında bu mahkemeler kaldırılmıştır.10 

Kadı, geniş yetkilere sahip olan şer’iyye mahkemelerinin en yetkili memurudur. 

Kadılık makamına memur olanlar sıradan kişilerin arasından seçilmemektedir. Adaletin 

tecellisi olarak kadılar yerinde kararlar verebilmesi için yeterli ilmi bilgiye sahip olmalı, 

öyleki “geometri bilmeyen kadının yargıda yanlışlık yaptığı Osmanlı uleması tarafından sık 

sık tekrarlanmaktaydı”. 11 Devletin adaletini kazada temsil eden kadıların taşıması gereken 

özellikler şunlardır: “Erkek olmak, her türlü bilgiyi kavrayacak akla ve zekâya sahip olmak, 

hür kişi olmak, Müslüman olmak, adâletli olamak, vücud sağlığı ve gerekli hukuk bilgisine 

sahip olmak.”12 

Kadııların görev süreleri uzun tutulmamış, ilk dönemler için tam bir bilgiye sahip 

olmamakla birlikte XVI. yüzyılda üç yıl iken daha sonra bu süre iki yıla indirilmiştir. XVII. 

yüzyıl sonlarına doğru ise kadıların görev süreleri bir yıla indirilmiştir. Büyük şehirlerde 

görevlerini yapan büyük kadılar bir yıllığına atanır ve buna mevleviyet denilir. Bir kadının 

uzun süre aynı bölgede görev yapması bölge halkı ile yakın ilişkiler kurmasına neden olabilir. 

Bu dostluklar ileride kadının davada vereceği kararlarda etki yapabilirdi. Bu nedenle Osmanlı 

Devleti kadıların görev sürelerini kısa tutmuştur. Ayrıca kadılar sürekli olarak yer 

değiştirmesiyle bilimsel faaliyetlerden uzak kalacak ve kendini geliştiremeyecektir. Bu 

yüzden kadılar bir süre görevini yaptıktan sonra müderris olarak çalışmaları istenmiştir. Bu 

nedenlerin yanı sıra Osmanlı’da medrese mezunları arasında işsizlik problemi baş göstermiş, 

bu problemi ortadan kaldırmak adına kısa süreli atamalar yapılmıştır.13 

Osmanlı Devleti’nin “adlî teşkilatının temel taşı olan kadılar” görev yaptıkları yerde 

hâkimliğin yanında bölgenin belediye başkanı, emniyet amiridir. Kişiler yaşamış olduğu 

sıkıntıları gidirmek için kadılara başvururdu. Tek başına bölge işlerini üstlenmesi sıkıntılı 

                                                           
10 Akgündüz, “a.g.m.”, ss. 56-57. 
11 Saydam, a.ge., s. 297. 
12 Ziya Kazıcı. (2013).İslâm Medeniyetleri ve Müesseseleri Tarihi, MAÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, ss. 185-86. 
13 Saydam 298. 
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olabileceğinden kadının yanında bu işleri yaparken yardımcı olan memurlar vardır. Bu kadı 

yardımcılarının sayıları bölgenin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. 14  Bu 

yardımcılardan bir kaçını aşağıda açıkladık: 

1.3.1.1. Naip 
 

Kadının en önemli yardımcılarından biri naiplerdir. Naip, bazı zamanlar kadının 

gitmediği mahkemeye vekil olarak gönderilirdi. 15  Osmanlı’da naipler kadılar tarafından 

yazılan “niyabet mürâselesi” ile tayin olurlardı. Ancak kadıların naip seçme hakları yoktur, 

naip atamasını onayan kişi kazaskerdi. 16  Bu naipler birçok işi yürütmekle birlikte kendi 

içlerinde “kaza naibleri, kadı naibleri, mevali naibleri, bab-ı naibleri, ayak naibleri ve arpalık 

naibleri” olarak ayrılmışlardır.17 

1.3.1.2. Şuhûdü’l-hâl 
 

Bu kurum mahkemelerde yargılama sırasında gözlemci durumundadır. Bu gruptaki 

kişiler kadıya müdahale edemezler, sadece yargılamanın adaletli bir biçimde görülüp 

görülmediğini gözlemler. Böylece yargının denetimi yapılmış olmaktadır. Şuhûdü’l-hâl 

“eskiden beri varolan bir uygulamadır” ve kazanın ileri gelenleri arasından hukuk bilgisine 

sahip kişiler içinden seçilmekteydi.18 

1.3.1.3. Tercüman 
 

Osmanlı Devleti’nde Türk asıllı olmasayanlar nufüsun büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yargılamanın güvenilir ve adaletli bir şekilde yerine getirilmesi 

için kadının davalıyı ve davacıyı iyi anlaması gerekmektedir. Bu konuda kadıya tercümanlar 

                                                           
14 Saydam, a.g.e.,s. 299-300. 
15 Şeniz Anbarlı Bozatay, Konur Alp Demir. (2014). “Osmanlı Adli ve İdari Sisteminde Kadılık: 
Kurumsal Bir Değerlendirme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 
6, Sayı: 10, s. 83. 
16Hasan Tahsin Fendoğlu. (2002) “Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”, Osmanlı 
Ansiklopedisi-Teşkilat, c. 6, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 457. 
17 Halil Cin, Ahmet Akgündüz. (1995). Türk Hukuk Tarihi; Kamu Hukuku, Osmanlı Araştırmaları 
Vakfı Yayınları, c. I, İstanbul, ss. 270-273 
18 Fendoğlu, “a.g.m.”, s. 465 
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yardımcı olurdu ve bu kişiler güvenilir ve ehliyetli kişilerdir. Tercümanlar padişahın fermanı 

ile atanmaktaydı.19 

1.3.1.4.Kassâm 
 

Sözlükte karşılığı “bölmek” olan kassâm kelimesi “tâksim eden, bölüştüren” manasına 

gelmektedir. Kassâm vefat eden şahısların terekeleri bölen memurdur. İslam hukukundan 

kassâm “ganimet, şirket ve miras gibi konularda her türlü menkul ve gayrimenkul malı 

bölerek şâyi hisseleri belirli hale getiren resmi görevliye” kassâm dinilmekteydi.20 

1.3.1.5. Muhtesib 
 

İyiliği emreden kötülükten uzak durmayı söyleyen muhtesib “karşılıksız çalışmak 

anlamına gelen hasbi kelimesinden” türemiştir. Kadılar bir dava olmadıkça olaylara karışamaz 

ancak muhtesib dava açılmasa bile şahıslar arası anlaşmazlıklara karışabilir. Muhtesipler 

olayları şiddetle çözebilmesine rağmen kadı şiddete asla başvurmaz sabır ve sükûnetle 

olayları çözer. Muhtesipin görevleri “ölçü-tartı, satılan mal ve ücret anlaşmazlıkları, ödeme 

gücü olmasına rağmen borcunun geciktirilmesi” gibi davalara bakmaktadır.21 

1.3.1.6. Muhzır 
 

Kadının yardımcısı olan muhzırlar celp ve tebliğ işlerine bakan görevlilerdir. 

Muhzırlar, mahkemenin bulunduğu bölge ahalisinin arasından ve daha önce devlet işlerinde 

görev almış kişiler tarafından seçilmekteydi.22 

1.4. ŞER’İYYE SİCİLLERİ 
 

Kadılar veya naibleri tarafından kayt altına alınan defterlere şer’iyye sicilleri, “ sicilât-

ı şer’îyye” denilmekteder. Şer’iyye sicillerinde kişiler arası her türlü anlaşmazlıklar veya 

nikâh akdi gibi birçok konu kaydedilirdi. Kadılar tarafından kayd edilen bu belgeler Osmanlı 

                                                           
19 Saydam, a.g.e., s. 302. 
20 Sait Öztürk. (2010). “Kassâm”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 24, İstanbul, s. 579. 
21 Fendoğlu, “a.g.m.”, s. 463. 
22 Recep Ahıskalı. (2010). “Muhzır”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 35, İstanbul, s. 85. 
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toplumunun sosyo-ekonomik, kültürel, siyasi gibi birçok alanda tarihe ışık tutmaktadır. Bu 

sicil defterleri tarihte tam olarak hangi dönemden beri tutulduğu bilinmemektedir. Ancak 

düzenli bir şekilde Osmalılar döneminden beri tutulduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti’ne 

ait ilk şer’iyye sicillerine Bursa’da rastlanılmaktadır. Bununla birlikte Osmanlılar’ın “kadılara 

önem vermesiyle birlikte bu sicil kayıtların daha erken dönemlerde de var olabileceğini 

göstermektedir”.23 

Sözlükte karşılığı, okumak, kaydetmek ve karar vermek olan sicil terim olarak ise 

“insanlarla ilgili bütün hukuki olayları, kadıların verdikleri karar suretlerini, hüccetleri ve 

yargıyı ilglendiren çeşitli kayıtları içeren”  şer’iyye sicili defterleridir.24 Bu kadar kapsamlı 

hukuki belgeleri içinde bulunduran sicil defterleri şehir ve mahalli tarih araştırmaları için 

önemli bir ana kaynağı teşkil etmektedir. Zaten altı yüz asırı aşkın bir süre geniş bir coğrafi 

bölgeye hükmeden Osmanlı Devleti’nin her yönü ile araştırılmasında bize en öenli bilgiyi 

verecek olan şer’iyye sicilleridir. Ne yazık ki şer’iyye sicillerinin önemi geç anlaşılmıştır. 

Şer’iye sicillerilerinin korunması hukuki bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmış ancak, 

sicillerin çoğu günümüze kadar muhafaza edilememiş ve kaybolmuştur.25 Şer’iyye sicilleri 

üzerine ilk çalışmalar 1930’larda Halkevi dergilerinde yapıldığı bilinmektedir. İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın 1935’de Ankara Halkevi dergisi Ülkü’de Şer’i Mahkeme Sicilleri başlıklı 

çalışması yayımlanmıştır. Uzunçarşılı’nın bu çalışması ile birlikte sicilleri araştırmalarda 

kaynak olarak kullanılmasının önemini artırmıştır.26 

Şer’iyye sicilleri çeşitli hukuki belgeler içermektedir. Bu belgelerin bir kısmını 

aşağıda kısaca açıkladık. 

1.4.1. İ’lamlar 

İ’lâm kelimesi sözlükte “bildirmek, öğretmek, işaret koymak” anlamlarına 

gelmektedir. Terim olarak i’lâm “bir hükmü ve altında kararı veren hâkimin imza ve mührünü 

taşıyan yazılı belge” demektir. Kadı kararını davacı ve davalıya birer suret verir, bir suretini 

de sicile kaydeder. İ’lâmlar “davacının iddiasını, dayandığı delilileri, davalının cevabını, eğer 

                                                           
23 Yunus Uğur. (2010) “Şer’iyye Sicilleri”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 39, İstanbul, ss. 8-
9. 
24 Akgündüz, “a.g.m.”, s. 57. 
25 Akgündüz, “a.g.m.”, s. 59. 
26  Yunus Uğur. (2003). “Mahkeme Kayıtları (Şer’iyye Sicilleri): Literatür Değerlendirmesi ve 
Bibliyografya”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 1, S. 1, ss. 305-306. 
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varsa def’in sebeplerini, verilen hükmün gerekçelerini ve nasıl karar verildiğine dair kayıtlar” 

içerir.27 

1.4.2.Hüccetler 
 

Sözlükte hüccet “delil, burhan, senet” anlamana gelmektedir. Osmanlı hukukunda 

hüccet iki manada kullanılmıştır: “1. Şahitlik, ikrar, yemin ve yeminden nükûl gibi bir davayı 

ispata yarayan hukuki delillerdir; 2. Kadı huzurunda taraflardan birinin ikrarını, diğerinin bu 

ikrarı tasdikini içeren ve bir hükmü ihtiva etmeyen hususlara dair düzenlenmiş belgelere” 

denilmektedir.28 

1.4.3. Ma’rûzlar 
“Arz edilen şey” anlamına gelen ma’rûz genellikle i’lâmlarla karıştırılmaktadır. 

Ma’rûz, kadının icra makamlarına idari bir durumu bildirdiği yazılı kayıtlara veya hakın icra 

makamına ya da kadıya hitaben yazdığı şikayet dilekçelerine denilmektedir.29 

1.4.4. Mûraseleler 
Kadının kendisine denk ya da daha aşağıdaki bir rütbeli şahsa veya makama yazılan 

belgelere mûrâsele adı verilir. Genellikle mûrâseleler sanığın mahkemeye celbi isteği ya da 

değişik konular içerir.30 

1.4.5.Fetvalar 
Fetva sözlük anlamı “bir olayın hükmünü açıklayan veya hükmünü koyan güçlükleri 

çözen kuvvetli” cevaptır. Fetva fıkıh terim olarak, “fakih bir kişinin sorunlu fıkhî bir meseleye 

yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, örfte ise sorulan dini sorulara müftüler tarafından 

yazıyla verilen cevaptır”. Kişiler arasında meydana gelen olaylar hakkında fetva 

istenilebilirdi.31 

                                                           
27 Ahmet Akgündüz(2010). “İ’lâm”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, C. 22, İstanbul,  s. 72. 
28  Mustafa Oğuz, Ahmet Akgündüz(2010). “Hüccet”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 18, 
İstanbul, s. 445. 
29 Akgündüz, “a.g.m.”, s. 65. 
30 Akgündüz, “a.g.m.”, s. 66. 
31 Fahrettin Atar. (2010). “Fetva”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 12, s. 487. 
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1.4.6. Fermanlar 
Divanlarda alınan kararların yazıldığı ve üzerinde tuğrasının bulunduğu padişah 

emirleridir. Fermanlar divani yazı ile kaleme alınır.32 

1.4.7. Buyruldular 
Sadrazamlar, padişahın bir nevi vekilidir ve padişahların emrine dayanarak bazı 

hususları kadılara hatırlatabilirlerdi. Bunlar sadrazamın yazlı emri demek olan buyruldulardır. 

Bu belgeler genellikle “deyü buyruldu” şeklinde bitmektedir.33 

1.4.8. Tezkire ve Temessük 
Kadıların dışındaki makamlar tarafından yazılan belgeler tezkire ve temessüklerdir. 

Tezkire “zikr” kökünden türemiş ve konuyu özet olarak açıklayan belgelerdir. Tezkireler 

Osmanlı diplomatiğinde üstten alta veya aynı seviyedeki makamlar arası yazışmalara 

denilmektedir.34 

Temessük Arapça’da “tutunmak, sarılmak yapışmak” anlamlarına gelemektedir. 

Temessükler sicillerde “miri arazide ve gayr-ı sahih vakıflarda tasarruf hakkı sihelerine yetkili 

makam veya şahıslar tarafından verilen belge” manasına gelmektedir ve tahvîil ile eş 

anlamlıdır.35 

1.5.  GAZİANTEP’İN KISA TARİHÇESİ 

Gaziantep tarih boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. 

Fırat’ın 55 km batısında, gümüz Suriye sınırının 45 km kuzeyinde er alan Gaziantep yüksek 

ve verilme bir ovada olup, batıda ve kuzeyde Toros dağlarının nispeten alçak kısımlarıyla 

çevrilidir.36 

Antep şehrinin Türk idaresini ilk defe Alpaslan ve Melik Şah döneminde ele geçtiği 

düşünülmektedir.  1516 yılına kadar Antep Memlûkler ile Dulkadir Beyliği arasında çekişme 

bölgesi olmuştur. Bu ikili çekişme arası Antep şehri büyük tahribata uğramıştır. Yavuz Sultan 

Selim’in Mısır seferine çıkmasıyla birlikte Antep Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Osmanlı 

                                                           
32 Mübahat S. Kütükoğlu. (1988). Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul, s. 18. 
33 Mübahat S. Kütükoğlu. (2010). “Buyruldu”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 6, İstanbul, ss. 
478-480. 
34 Akgündüz, “a.g.m.”, s. 67. 
35 Mübahat S. Kütükoğlu. (2010). “Temessük”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, C. 40, İstanbul, s. 
413. 
36 M. Oğuz Göğüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, Gaziantep, t.y., s. 20. 
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Devlet’i idaresinde Antep için de gelişme dönemi olmuştur. Şehirde hamam, han, çeşme, 

mescit, cami başta olmak üzeren halkın yararlanacağı birçok yapı inşa edilmiştir. Osmanlı 

idaresinde iken Antep şehrinde önemli bir olay yaşanmamış ancak tün Anadolu’da olduğu 

gibi Antep şehirde zaman zaman Celâli saldırılarına uğramıştır.37 

Kentin bilinen en eski adı “Dülük”tür.  Şehrin adı farklı eserlerde “Hantab”, “Entab”, 

“Hamtab”, “Hatab”, “Ayntab” olarak geçmektedir. Bu isimler Selçuklular ve Osmanlılar 

döneminde kullanılmıştır. Söz konusu şehrin Antep ismini ne zaman aldığı tam 

bilinmemektedir. Dülük kalesinin yıkılmasının ardından farklı bölgede inşa edilen 

günümüzdeki Gaziantep kalesinin inşa edilmesiyle birlikte şehir Antep ismiyle anılmıştır. 

Kurtuluş Savaşında göstermiş olduğu üstün başarılar nedeniyle şehire 6 Şubat 1921 tarihinde 

T.B.M.M. tarafından “Gazi” unvanı verilmiştir.38 

1.6.AYINTAP ŞER’İYE SİCİLLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Ayıntab Şer’îyye Sicilleri toplamda 174 adettir. Bu siciller 1991 yılında Ayıntab 

Müzesi Arşivinden alınarak Ankara’daki Milli Kütüphane Arşivine nakledilmiştir. Söz 

konusu sicillerin orijinalleri ise İstanbul’da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde 

saklanmaktadır. Ayıntab mahkemelerinde kaydedilen ilk sicil H.938/M.1531 tarihli olup, 

sonuncusu ise H.1325/M.1907 tarihli sicildir. 

174 adet olan Ayıntab Şer’iyye Sicilleri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan bazı örnekleri aşağıda verilmiştir. 

1. Galip Eken. (1988). 113 Nolu Antep Şer’iye Sicili: Transkripsiyon ve 

Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

2. Fuat Yıldırım. (1995). 108 Nolu Antep Şer’iyye Sicili. Yüksek Lisans Tezi, Fırat 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

3. Adnan Arslantaş. (1997). 141 Nolu Antep Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve 

Kataloğu, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. 

4. Ahmed Yılmaz (1997).19. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Şer’iye Sicilleri ve Terek 

Defterlerine Göre Medine-i Ayntâb’ın İktisadi ve İçtimai Durumu, Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara. 

                                                           
37Göğüş, a.g.e.,28-29. 
38 Hüseyin Özdeğer. (1996). “Gaziantep”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 13, İstanbul, ss. 466-
468. 
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5. Zeynel Özlü. (1999) 120 nolu Antep Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve 

Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara. 

6. Handan Bozkurt. (2002). 17 Nolu Antep Şer’iyye Sicili. Transkripsiyon ve 

Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Malatya. 

7. Rabia Sultan Timbil. (2003). 19 Nolu Antep Şer’iyye Siciline Göre Mülk Satışları, 

Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

8. Aişe Erkmen-Havva Yıldız. (2005) 156 Nolu Antep Şer’iyye Sicilinin 

Transkripsiyon ve Değerlendirilme, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. 

9. Nalân Özel. (2006). 23 Nolu Antep Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve 

Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Muğla. 

10. Hüsniye Güner. (2006). 21 Nolu Antep Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve 

Değerlendirilmesi,  Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Muğla. 

11. Mehmed Ali Yıldırım. (2006). 152 Nolu Antep Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon 

ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.147 NUMARALI AYNTAB ŞER’İYYE SİCİLİNİN TRANSKRİPSİYONU VE 
BELGE ÖZETLERİ 
Sayfa 149/Belge 1 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Kurb-i Zincirli Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefat iden Hacı Mehmed Ağa ibn-i İbrahim kulunun veraseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkeleri Adile Hatun bint-i Mehmed Ağa ve Hamide Hatun bint-i Yakub Ağa ile zevce-i 

mezbure Hamide Hatun’dan mütevellid sulbîye sağîre kızı Meni’ye inhisâr-ı şer’an zâhir ve 

âşikâr oldukdan sonra sağîrun mezbûrenin tesviye-i umûruna rûyet ve mâl-ı mevrûsuna ahz ve 

kabz ve hıfza kıbel-i şer’den vasi nasb ve tayin olunan mezbûre Adile Hatun taleb ve marifeti 

ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi ve taksîm 

olunan müteveffa-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

hurire fî’l-yevmi gurre min şehr-i şa’banü’l-mükerrem li sene erbi’a ve semânin ve mi’eteyn 

ve elf 

Cins Miktar Gurş 

Çerpin karyesin turabında Ahmed dede yedinde olan bağın 

üç rub’ hissesi 

3000 tiyek 2250 

Uyum Söğüt karyesi turabında çeyiz eşharı  19 300 

Karye-i mezbûrede karalık bağ  300 

Karye-i mezbûrede harabe bağ 1 50 

Mihriman keryesinde harabe bağ 1 25 

Mehr-i man karyesi turabında Çebur Ahmed’in oğlu Memik 

ile müşterek bağın üç rub’ hissesi tiyek  

400 tiyek 1000 

Mihriman merkûm Memik’in fevt parası  700 

Hanesinde mefruş kilim 3 60 

Döşek 2 80 

Yorgan  3 90 

Yasdık  3 40 
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Mandal  2 40 

Bakır  6 240 

Cem’an yekün 5190 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

 

Sahhü’’t-taksîm-i beyne’l verese 4964 

Hisse-i zevce-i mezbûre Adile Hatun 310 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hamide Hatun 310 

Hisse-i bint-i mezbûre sağîre Mine 4343 

 

Sayfa 150/Belge 2 

Medine-i Ayntab’a tabi Küncü Karyesi ahalisinden Battal Mehmed bin Osman nam 

kimesne meclis-i şer’i şerifi enverde Medine-i mezbûre mahallâtından Hayik-i Müslüman 

Mahallesi sakinlerinden işbu bâisü’l-arz kendi dahi oğlu Karabet nam kimesne mahzarında 

ikrâr-ı tam ve tâkrir-i kelâl idüb merkûm Karabet beg malından on sekiz buçuk aded tam 

yüzlük mecidiye altun edâ ve teslim eylediğinde ben dahi istidan ve kabz idüb meblağı 

mezkûr cihet-i mezkûreden merkûm Karabet’e vâcibü’l-edâ… deymdir didikde gıbbetü’l-

tasdik medyûn-ı mûkker-i mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı Halil nam kimesne meclis-i şer’i 

şerif-i enverden merkûm Karabet mahzarında ikrâr-ı tam takrîr-i kelâm idüb karındaşım mukir 

medyûn-ı mezbûr Battal Mehmed’in zimmetinde merkûm Karabet’e edâsı lazım olan meblağ-

ı mezkûr on sekiz buçuk aded tam mecidiye altun tarafeynden bi’l-emr ve’l-kabul kefalet-i 

mûtlaka-yı şer’iye-i sâhiha ile kefil ve zamınım didiğinden sonra medyûn-ı mezbûr Battal 

Techîz ve tekfîn 95 

Resm-i kısmet 127 

Kaydiye 7 

Varaka bahâsı 1 

Cem’an yekün 231 
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Mehmed meblağ-ı mezkûr on sekiz buçuk aded tam yüzlük mecidiye altunu din-i mezkûru 

vakf-ı edâya iktidarım olduğu … meblağ-ı mezkûrun nısfın işbu tarih-i hüccetinden dört esma 

tamamında diğer nısfın vâzı tarih-i hüccet-i mezkûreden sekiz esma tamamında vermek üzere 

yine bu cihetle tkit ve tecil idiğinde ben dahi kabul idüb iki defada virmek üzre ta’ahhüd 

eyledim didikde gıbbetü’l-tasdik-i şer’î mâ vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı hurire 

fî’yevmü’t-tisâ min şehr-i zi’l-ka’de lisene erbi’a ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Bahaaddin Efendi, Nurs Beg Efendi, Mahzar İzzet Ağa, Mahzar Hacı Mehmed ve 

gayrühüm 

Sayfa 151/Belge 3 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Kayseriye Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefat iden Bektaş bin Bektaş nam müteveffanın veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Fatma bint-i Mehmed ile validesi Ayşe Hatun ve sulbîye sağîre kızları Hatece ve Asiye ve 

Ayyuş ve zevce-i mezbûre batında Haml-i mevkûfa inhisârı şer’an zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrenin tesviye-i umûrlarına ve mâl-ı mevrûselerine ahz ve kabz 

ve hıfza kıbel-i şer’den vasi nasb ve tayin olunan valede ve hazaneleri mezbûre Fatma 

Hatun’un taleb ve marifet ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-

şer’iye tevzi’ ve taksim olunan müteveffa-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur. 

Fî 15 Cumâde’l-ahir 1285 

 

Cins Miktar Guruş 

Bakır don kazganı 1 60 

Teşd 1 60 

Yatak kat 1 150 

Kilim aded 1 30 

Bulgur Kile 1 80 

Unluk temin 10 30 

Bulgur 10 80 

Sandık 1 30 
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Hasır aded 2 10 

Tava 1 5 

Dimer mankal, arka esvab  50 

Ufak bakır batman  25 

Hırdavat mensil   

Cem’an yekün 565 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 65 

Resm-i kısmet 12 

Kaydiye para 30 

Varaka bahası 20 

Dellâliye 10 

Cem’an yekün 137 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 476 

Hisse-i zevce-i mezbûre 59 

Hisse-i ümm-i mezbûre 79 

 Hisse-i bint 67 

Hisse-i bint 67 

Hisse-i Haml-i mevkûf 134 

 

Sayfa 153/Belge 4 

Medine-i Ayntab mahallâtından Amu Mahallesi ve Kazaz Bölüğü Mahallesi 

sakinlerinden Süleyman Efendi ibn-i Mehmed Efendi meclis-i şer’i şerifi enverden Medine-i 

mezbûre sakinlerinden devlet-i aliye tebâsından Yahudi taifesinden bâisü’l-vesika Murad bin 

İbrahim mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede kain bir tarafdan 

Oyumsukutlu ulema menzili bir tarafdan benim menzilim ve bir tarafdan Neccar Abdullah ve 

benim menzilim ve bir tarafdan bazı Yahudi kensan ve bâzen tarik-i has ile mahdûd ve 

mümtâz bir tahtani mesken ve bir matbah bi’r-i ma ve bi’r-i bi’l… muayene müştemil bir bâb 
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mülk menzilimi cemi-i tevâbi ve livâ-i hakkı ve kâffe-i hukûk ve mürafıkıyla tarafeynden îcâb 

ve kabul hâvi ve şurût-ı mubtıla ve ukûd-ı müfside ve telcie-i ve muvâzaadan âri ve berî 

olarak iki bin yüz guruş işbu Murad’a bey’-i bât-ı sahîh-i şer’i ile bey ü temlîk ve telsi 

eyledikde merkûm dahi menzil-i mezkûre meblağ-ı mezkûre iştirâ ve temlîk ve teslim ve kabz 

ve kabul idüb semen olan meblağ-ı mezkûr iki bin yüz guruş müşteri-i mezbûr Murad 

dahiyedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim fî mâ ba‘de menzil-i mahdûd-ı 

mezkûr mezbûr mülk-i müşterâ-i sahîh-i hakkı sarihdir keyfe mâ yeşâ’ ve hasb-i mâ yuhtâr 

emlak-ı sâiresi gibi ber-vech-i mülkiyet mutasarrıf olsun menzil-i mezkûr ve semeni mezbûre 

dair davadan zimmetine kabul hâvi ibrâ ve ıskât-ı hak itdim didikde ... kelimât-ı meşrûhasında 

tasdik ve gıbbe’t-tasdik-i şer’i ma vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire el-yevmü’s-sâbi’ 

aşer min şehr-i şevvâli’l-mükerrem lisene erbi’a ve semânin ve mi’eteyn ve elf. 

Sayfa 154/Belge 5 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Tışlaki Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Fatma bint-i Mehmed’in veraseti zevce-i Naikeh Yahya bin Mehmed ile kendüden 

mukaddem vefat iden zevce-i firaşından hâsıla ve mezbureden mütevellid sadıriye sağîr kızı 

Emiş ve hala zevce-i merkûm firaşından hasımları ve mezbûreden mütevellidun sadır sağîr 

oğlu Mehmed ve sağîre kızları Hadice ve Zeliha ve Leyla’ya inhisârı şer’an zâhir ve 

mütehakkik oldukdan sonra sağîre-i mezbûre Emiş’in tesviye-i umûruna velisi bulunan min 

kablel eb cedde el-hac Ahmed Ağa ve diğer sağîrûn mezbûrun Hadice ve Zeliha ve Leyla’nın 

tesviye-i umûrlarına velileri bulunan babaları merkûm Yahya Ağa taleb ve marifetleri ve 

marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ ve tarksîm 

olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesi defteridir ki zikr ve beyân olunur 

Fî 19 Şevvâl 1284 

Cins Miktar Guruş 

Yatak kat 2 500 

Def’a yatak kat 1 150 

Bakır batman  2 parça 11 110 

Kahve takımı  10 

Sandık 1 10 

Yüz yasdığı 2 10 

İşlemeli boğça 1 50 
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Selimiye entari 1 50 

Canfes şalvar 1 10 

Beyaz meşefe 2 10 

Altun haşir 1 450 

Berberi altun 1 60 

Altun kaytan 1 10 

Altun mavi taş 3 30 

Guşda bahası   

Altun seyyid gülgül  65 

Ayine 1 30 

Kilim 1 80 

Bekmez ve üzüm  50 

Hırdavat menzil  20 

Ak dere nam mahalde bağ 1 500 

Yeni mahalle-i mezkûrede bağ 1 100 

Çayır Ağasından alınan bağ 1 100 

Mahalli mezkûrde harabe bağ 1 100 

Çatal bağemde bağ 1 200 

Kaya altında bağa karalık 1 500 

Göksüncük karyesinde bağ 1 40 

Beylerbeyi karyesinde bağ 1 500 

Yokuş ardında karalık bağ  200 

Kebir nam mahalde … 18 200 

Basre nam mahalde bağ 1 300 

Mehr-i muahher der zimmet-i zevc  500 

Cem’an yekün 6050 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Sayfa 155 

Resm-i kısmet 151 

Kaydiye 9 
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Muhallefatdan dellâliye 35 

Varaka bahâ 5 

Cem’an yekün 200 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 5850 

Hisse-i zevce-i merkûm   1462 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed  1462 

Hisse-i bint-i Emiş    731 

Hisse-i bint-i Hadice   731 

Hisse-i bint-i Zeliha    731 

Hisse-i bint-i Leyla    731 

 

Belge 6 

Dellâliye Halebü’l-şehbaye tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Suyabatmaz 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hacı Ayyuş bint-i Mustafa ……..nam 

hatunun zâhirde varis-i ma’ruf ve ma’rufesi olmayub terekesi külliyen beytü’l-mâle aid ve 

râci olmayub Medine-i mezbûre beytü’l-mâle mamur ve tarik-i şer’iden mezûn eytam müdiri 

Hacı Hakkı Efendi taleb ve marifeti ve marifet-i şer ile lede’l-müzayede bey’ olunan tereke 

müteveffa-yı mezbûre esman defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olnur. 

Fî 15 Safer 1285 

Cins Miktar Guruş 

Çit yüzlü yasdık 1 18 

Kımızı yüzlü yasdık 1 22 

Keten yüzlü yasdık 18 25 

Def’a yasdık 1 30 

Def’a yasdık 1 30 

Def’a yüzlü yorgan 1 66 

Def’a çit yüzlü yorgan 18 73 

Keten yüzlü döşek 1 95 

Bakır dabe 1 15 
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Ceket 1 10 

Koyun keçi aded 2 290 

Def’a döşek  1 88 

Kızmızı kilim 1 42 

Siyah kilim 1 32 

Tahta 1 7 

… aded 5 12 

Kare çit yüzlü mendil 1 20 

Köhne kilim 1 12 

Şak kilim 1 (okunmuyor)120 

… 1 20 

Şerbet tas 2 20 

Bulgur simit  38 

Hurda demir  13 

Kebabcı cağı 5 15 

Sandık 1 16 

Şair  10 35 

Çit yüzlü döşek 1 45 

Halı seccade 1 10 

Satıl 1 15 

Cebda(?) 1 11 

Küçük tebsi 1 13 

Bakır ibrik 1 18 

Şamdan 1 17 

Şerbet tası (okunmuyor) 17 

Sahan, lengeri, süzek 2,1,1 33 

Boğça 1 25 

Mezar muştaları(?)  16.25 

Keçi  3 163 

Demir mankal 1 10 

Yazılı tas  11 

Boncuklu işreme  13.50 

Çorab 1 2.25 
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Bakır satıl (okunmuyor) 40 

Leğence 1 27 

kaşık 3 7,25 

Tütün tabakası 3 7.25 

Bakır kazgan 2 51.25 

Kahve değirmeni (okunmuyor) 5 

Demir sahan 1 7 

Şerbet ibriği 1 14 

Don kazanı 3 60 

Fermene miye 1 7 

….  7 

Frenk çekmesi 1 16,25 

Dibek eli(?) 1 8,25 

Keşker harcı çabut  7.25 

Def’a don kazanı 1 70 

Meşere kazanı 1 416 

Altun kolyeliği  770 

Gümüş tarak 5 900 

Koyun 1 66 

Def’a koyun  76 

Halı kebir 1 140 

Seves tası(?) 1 208 

Kilim 1 40 

 

Sayfa 156/Belge 7 

Medine-i Ayntab mahallâtından Şarkiyan Mahallesi sakinlerinden marifü’z-zât ve 

bâis-i haze’l-kitab Fatma bint-i Ahmed bin Mustafa bin Mustafa nam hatun meclis-i şer’i 

şerîf-i Enver mahfil-i din-i münif-i ezherde Medine-i mezbûrede beytü’l-mâle mamur ve 

taraf-ı şer’den husûmet ve redd-i cevab mazun olan eytam müdiri Hacı Hakkı Efendi 

mahzarında üzerine dava idüb mahalle-i mezbûre sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Emiş bint-i Mustafa bin Mustafa nam hatun meclis-i şer’if-i enverde medine-i mezbûrede 

beytü’l-mâle memur ve terk-i şer’iden husumet ve redd-i cevaba mazun olan eytam müdiri 
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Hacı Hakkı Efendi mahzarında üzerine dava idüb mahalli müzbûre sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Emiş bint-i Mustafa bin Mustafa nam hatun benim hilatım olub ben 

müteveffâ-yı müzbûre Emiş Hatun’un li ebeveyn er karındaşı Ahmed’in sulbîye kızı olmalı(?) 

müteveffâ-yı mezbûrenin rahim cihetinden hasren veraseti bana münhasır olub ve benden 

gayri varisi ve terekesine müstehak-ı âher kimesne olmayub ve işbu Emin mûmâ-ileyh 

müteveffâ-yı mezbûrenin varis-i marûfe ve marûfsi yokdur … bi’l-müzâyede vazıyed itmeğin 

sual olunub îcâbı icrâ buyrulmak matlubumdur deyü ba‘de’d-dava ve’s-sual mûmâ-ileyh Hacı 

Hakkı Efendi cevabında terke-i müteveffa-yı mezbûreye bi’l-emane vazıyedini ikrâr ve 

müddeî-i mezbûrenin ber-vech-i meşrîhe-i vasisin müddeâsını inkar itmeğin müddeî-i 

mezbûre veraset-i müddeâsını husûs-ı mezbûre ârifân ve her biri ber muktezâ-i irâde-i seniyye 

bâ-varaka-i mestûre mensub oldukları mahallelerden zîr-i mestûreye vaz-ı mühr ve imza iden 

Şarkiyan Mahallesi muhtarı Mehmed Behrum Ağa ve azaden Ali Ağa ve Hacı Maho Ağa nam 

kimesnelerden sırren ve bade alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbar 

olunan Maho Mehmed bin Ahmed ve Mahmud bin Mustafa nam kimesneler şehadetleriyle 

bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer’î isbat itmeğin mûcebince müddeâ-i mezbûre müteveffâ-yı 

mezbûre Emin Hatun’un li ebeveyn er karındaş Ahmed’in kızı ve zîrihum varisi olduğunu 

bade’l-hükm-i şer’î tereke-i mezkûreden keff-i yediyle müddeâ-i mezbûreye teslimine emin 

mûmâ-ileyh tenbi olunduğu mâ vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı hurire fî’l-yevmü’s-salis 

âşer min şehr-i zi’l-ka’de-i şerif lisene erbi’a ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Guruş 1398 

Şuhûdü’l-hâl 

Mahzar İzzet Ağa, Mahzar Hacı Mehmed Ağa, Mahzar İsmail Ağa, Hacı Canib Ağa 

ve gayruhüm 

Def’a koyun 1      72 

Cem’an yekün  3893 

Sevilmezzâde Seyyid Efendi müteveffâ-yı mezbûre Ayyuş Hatun sülüsüne techîz ve 

tekfîn ve iskat-ı sult ve kefaret itdi deyü müdir-i mûmâ-ilyh mûvacehesinde dava ve 

müddeâsını Bulaşıkzâde Arif Efendi ve Kalenderzade Memik Efendi şehadetleriyle isbat 

eylediği 

1297,25 

Resm-i kızmet      65 

Kaydiye        5 

Varaka-i baha        1 

Dellâliye      78 
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Cem’an yekün  1477 

Sahhü’l-bâki  2446,25 

İki bin dört yüz kırk altı buçuk guruş müdîr-i mûmâ-ileyh teslim olunduğu 

Sayfa 157/Belge 8 

Medine-i Ayntab mahallâtından Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden el-hac Naci 

Efendi ibn-i el-hac Hafız Efendi nam kimesne medine-i mezbûre deâ’va meclisinde makûd-ı 

huzûr-ı şer’î mâl-ı ukûd-ı yine medine-i mezbûre mahallâtından Serkin Hanem(?) Mahallesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bakkalzâde kerimesi Famta bint-i Mustafa 

Ağa’nın sudûr-ı sağîr oğlu Ahmed’in babası velisi bulunan Kalender oğlu işbu bâis ba’del-

kitab Ahmed bin Ahmed nam kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb işbu 

Ahmed’in sulbî sağîr oğlu Ahmed’in malından bin on beş aded ayn-ı yüzlük Osmani lira altun 

ile on dokuz guruş sağ para edâmına ve teslim ve ben dahi veli-i merkûm yedinden istidane ve 

kabz ve umûruma sarfla istilak idüb meblağ-ı mezkûr ile semeni işbu tarih-i kitabdan bir sene 

kamile tamama değin müeccel mev’udine sağîr-i mezbûr malından ve veli-i merkûm yedinden 

iştirâ eylediğim bir aded şal semeninden iki aded ayn-ı Osmânî lira yüzlük altun ve bir rub’ 

yüzlük altunu ve üç buçuk guruş sağ para ile cem’an ciheteyn mezkûrundan on yedi aded 

Osmânî lira altun ve bir rub’ Osmanı lira altun ve yirmi iki bucuk guruş sağ para zimmetinde 

sağîr-i mezbûr Ahmed’e vâcibü’l-edâ ve’l-lazımü’l-keza deyimdir didikde gıbbe’t-tasdik-i 

şer’î yine medine-i mezbûre mahallâtından Seng-i Hoşkadem Mahallesi sakinlerinden Pastacı 

Hacı Ömer Ağa mükerri-i medyûn mûmâ-ileyhin oğlu Mehmed Emin Efendi meclis-i makâd-

ı mezkûrda veli-i merkûm Ahmed mahzarında her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

mükerrir mûmâ-ileyh el-hac Naci Efendi’nin zimmetinde sağîr-i mezbûr Ahmed’e cihetin 

mezkûr mezkûreteynden vâcibü’l-edâ ve lazımü’l-kezâ deyn ve borcu olan ber-vech-i 

meşrûhe on yedi aded bir rûb’ Osmânî yüzlük hüccedi lira altunu ile yirmi iki buçuk guruş 

paranın edâsına tarafeynden bi’l-emr ve’l-kabul kefalet-i mûtlake-i sahîh-i şer’î ile bizler dahi 

müteakiben kefil ve zaminler olub ve ahuduma aherin zimmetine kefalet hasabiyle lazım 

gelen meblağı dahi kezalik tarafeynden bi’l-emr ve’l-kabul kefil ve mütemin olduklarında 

gıbbe’t-tasdik-i şer’î mâ vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire fî’l-yevmü gurre şehr-i 

zi’l-k’de-i şerif lisene erbi’a ve semânî ve mi’eteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Bahaddin Efendi Nurs Beg Efendi, Hafız Efendi, Mame Hasan, Hacı Mehmed ve 

Hüsiyen merkûm yediyle alınub başkaya devr olunduğu 
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Ve gayrühüm 

Sayfa 158/Belge 9 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayıntab mahallâtından Eyüb Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Kezban bint-i Bekir’in veraseti validesi Emiş Hatun ile sudur sadr sağîr oğlu Bekir’e 

inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrân-ı mezbûrattan tesviye-i umûruna ve 

mâl-ı mevrûsun-ı ahz ve kabz ve hıfz-ı velisi bulunan babası Topal Selim taleb ve marifeti ve 

marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ ve taksîm 

olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

hurire fî’l-yevmi’h-hâmis min şehr-i muharremü’l-haram sene hamse ve semânîn ve mi’eteyn 

ve elf 

Cins  Miktar Guruş 

Menzil der mahalle-i mezbûre nısf hisse  1500 

Mitil döşek 3 150 

Yasdık 2 20 

Mitil yorgan 1 60 

Cedid yorgan 1 60 

Sandık 1 5 

Acem şalı 1 35 

Hamdane zıbın 1 16 

Çit zıbın ve arifan  16 

Şalvar 1 2 

Yedi parça bakır batman 21 80 

Altun mavi taş  1 20 

Altun gülgül sade 1 180 

…. 20 100 

Beyaz meşefe 2 6 

Atik Tennur yorgan  5 

Mandal 1 1 

Manın zımmîde menzil icaresi alacak  230 

Ka’keci zımmîde alacak  150 
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Kalyoncu zımmîde alacak  50 

Hırdavat  11,25 

 Cem’an yekün 2701 

 

Minhâ’l-ihracat 

Techîz ve tekfîn 181 

Resm-i kısmet 63 

Kaydiye 4 

Varaka bahâsı 1 

Cem’an yekün 219 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 2452 

Hisse-i ümm-i mezbûre Amiş Hatun 408 Para 26,25 

Hisse-i bin merkûm Bekir 2043 Para 13,25 

 

Sayfa 159/Belge 10 

Medine-i Ayntab ahalisinden ve eshab hayretden Kamalakzade el-hac Hasan Ağa bin 

el-hac Efendi nam vakfın ve vakfiye-i mamul-i bahâsında muharrer olduğu vechle medine-i 

mezbûrede arsa nam mahalde bina ve inşa eylediği Hacı Nasır Cami-i dimekle maruf-i camî-i 

şerifin tamir ve malumesine ve fazla gallesi evladına şart ve tayin eylediği vakfın 

mürtezıiklerından ve evlad-ı vakıfdan Sukatzâde Abdulkadir Efendi ve Bostancızade Hacı 

Memik Ağa ve İskenderzâde el-hac Abdullah Ağa ve Küçükzâde Es-seyid Mahmud Efendi ve 

İstrab(?) Mustafa Efendi ve Mehmed bin Mehmed ve Molla Bitikzâde Halil Efendi ve 

İmamzâde Ahmed Efendi nam kimesneler müddeî-i mezbûre evkaf müdiri vekili 

mükerremetlü Mehmed Bahaaddin Efendi hazır olduğu meclis-i şer’i şerif-i enver ve mahfil-i 

din-i munif ezherde yine evlad-ı vakf murtazıkadan işbu bâisü’l-kitab el-hac ömer Ağa ibn-i 

el-hac Abidin Ağa ve vakf-ı mezkûrun bâ mursela mütevellisi bulunan yine evlad-ı vakf-ı 

murtazıkadan Torunzâde Mesud Ağa mahzarında her biri takrîr-i kelâm idüb ecdadımız vakf-ı 

mûmâ-ileyh vakfının bâ meşrûta-i mütevellisi olmayub işbu Mesud Ağa bizlerin ihbarlarımız 

ile bundan akdem mütevelli olub mülkü tevliyet-i mezkûreye idareye kudreti olmadığından 
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mevliyet-i mezkûreden iba ve istifa itmeğin merkûm Mesud Ağa tevliyet-i mezkûreden azl ve 

yerine evlad-ı vakf-ı murtazıkadan mustakimul etval ve umur vakf-ı şart-ı vakıf üzerine rüyet-

i muktedir ve cümlemezin muhtarı olan merkûm el-hac Ömer Ağa kıbel-i şer’den vakf-ı 

mezkûre mütevelli nasb ve tayin olunmak matlubumdır didiklerinde merkûm Mesud Ağa dahi 

cevabında tevliyet-i mezkûreye idâre ve rüyeti-i mutedir olmadığından tevliyet-i mezkûreden 

iba ve istifasına bi’t -tav ve’r -rızâ ikrâr ve itirâf hâkim -i mevki  ٔ i sadr-ı kitâb-ı tevâbı leh ve 

hüsn-ü meâb Efendi hazretleri dahi merkûm mamur ağaya tevliyet-i mezkûreden azl ve yerine 

murtazak ve evlad-ı vakf muhtarı bulunan merkûm Hacı Ömer Ağa’ya vakf-ı mezkure 

mütevelli nasb ve tayin buyurduklarında ol dahi tevliyet-i mezkûreye kabul ve şart vakf-ı 

mezkûrun hıdmet-i lazımasına edâya taahhüd itmeğin mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

hurire fî’l-yevmi’h-havi âşer min şehr-i zi’l-ka’de-i şerîf lisene erbi’a ve semânîn ve me’eteyn 

elf 

Sayfa 160/Belge 11 

Medine-i Ayntab mahallâtından Musulluzâde Mahallesi sakinlerinden Hadice bint-i 

Mehmed nam hatun zevc muhali-i Mehmed Arif bin Emin nam kimesne hazır oldğu halde 

merkûmun firaşından hasıl ve mezbûreden mütevellide hicr terbiyesinde olan sağîre kızı 

Fatma’nın nafaka-i kisve-i bahâsı içün kadar kaffeye babası merkûm üzerine rücûa itmek üzre 

yevmiye kırkar para Hakim Efendi hazretleri nafaka-i ve kesve-i baha farz ve takdîr buyurup 

meblağ-ı sağîr vasi mezkûre sağîre mezbûrenin umûruna harc ve sarf ve lede’l-hoca istidâne 

ve inde’z-zafer babası merkûm üzerine redd-i rücûa mezbûre Hadice’ye izin verdiği işbu 

mahalle kayd ve şerh olundı 

Şuhûdü’l-hal 

İbrahim bin Mehmed ve Hüseyin bin Kürkçü Hüseyin İzzet ve gayrühüm 

 

 

Belge 12 

Tuzcu Çiğdeli oğlu Osman’ın küçük Gücek Karyeli Ali bin Hacı Ali oğlu Ali nam 

keminse zimmetinde olan doksan altı guruşun edâsına tarafından bi’l-emr ve’l-kabul otuz bir 

gün tacil ile kefil-i vasisi olduğu 
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Helvacı Osman 

FÎ 25 Safer 1285 

Kimya(?) oğlu Ali karındaşı deyni ve borcu olan 1025 

Hakdan bahâsı rub’ hissesi      122,25 

       1147,25 

Fî 1 Safer 85  

Otuz bir gün tacil olunub halile vaz-ı edâ ideceği 122,25 

Teslimat: Gazi(?)40  800 

   110 

   910 

Mehmed’e deyn ve borcu olan 

Teslimat:    900 

     280 

    1180 

       17,25 

   1187,25 

         2 

   1189,25 

       15 

   1294,25 

   0000,25 

   1295 

Sayfa 161/Belge 13 
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Silcil mahfuz ve mübarek inşallahu ta’la mübarek ve tebarek li-zabt el-vekale şerriye 

ve’l-hüccec el-meriye fi’ziman alem el-ulema el-muhakkikin efdal el-fudela el-müdekkikin 

Mevlana Es-seyid Ali Rıza Efendi el-evla hilafe bi-mediti ayn vâka el’bad ve’l-iftitah fi’em 

el-hadi min şehr-i muharremü’l-haram lisinit isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve elf fi hicret 

menlehu el-iz ve seref senet 1282 

Ayntab Kazası Niyabet Şerriyesine  

Belge 14 

Müdüvetlü Efendi 

Mamur-ı umûr-ı şerriyesi olduğunuz Ayntab mevleveyitin kadısı tebeddül itdiği 

cihetle kaza-i mezkûrun umûr-ı ahkâm-ı şer’iyyesi işbu bin iki yüz seksen iki senesi rebiü’l-

ahir gurresinden itibaren kemaken uhdenizde ibka olunarak lazım gelen muraselesi leffen irsal 

kılınmış olmağla kel evvel icra-yı ahkâm-ı şer’i aliyeye sa’y ve gayret eylemeniz siyakında 

şukka-i terkim kılındı 

Mahal mühr Şeyhülislam Hüsameddin Efendi 

Belge 15 

Döne bint-i Süleyman nam hatun cem’i itdiği …müstafi idüb Mehmed bin Hasan nam 

kimesneye yüz altı guruş mehr mukaddem ve iki yüz elli guruş mehr-i muahhar tesmiyesiyle 

akd-i nikah olunduğu Fî 13 Cumâde’l-ahir 85 

Sayfa 162/Belge 16 

Bismillah el-Rahman el-Rahim Teyemmünen Bizikrihil-celil 

İzzet Meab Şirel Kudat Mevlana Es-seyid Ali Rıza Efendi Kemiab 

Bade’l-tahiye ve’l-vafiye inha oldur ki ber-vech-i mevleviyet mutasarrıf olduğum 

Ayntab kazasının umur-ı niyabet şerriyesi taraf-ı eşraf hazrat meşyihad penahiden intihab ve 

tercih buyrulmuş olmağla işbu sene ahdi semânîn ve mi’eteyn ve elf zi’l-hicce el-şeriesi 

tarafımızdan cenab-ı şerifimizi ihale ve tefviz olunmuşdur gerekdir ki kaza-i mezkûre yevm-i 

mezbûreden bi’l-niyabeye zabt idüb beyne’l-ahali icra-yı ahkâm-ı şer’î alîye mebaşeret ve 

i’tina ve vâkı’a olan müdeta-yı asakiriye muhalefatına tahrir ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-
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farizâtü’ş-şer’îye tevzî ve terkîm eyleyüb cadde-i şer’iat-ı (Silik) ser-muâhir efâmil ve cevaz 

göztermeyesiz ve’s-selam 

El-fakir Mezbur Es-seyid Mehmed suyufi el-masraf … mezbûr 

Belge 17 

Umdetü’l-kuzatü’l-kirâm müdüvetlü Es-seyid Ali Rıza Efendi dame mûvaffaka bi’l-

haber gıbbe’o-tahiyetü’l-vakîye inhâ olunur ki işbu lisene isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve 

elf şehr-i rebiü’l-ahir gurresinden zabt itmek üzre evatıf-ı alîyye-i mülükaneden bu fakire 

ihsan buyurulan Ayntab kazasının umûr-u niyabet şer’îyesi tarafımızdan cenab-ı şerifimize 

ahale ve tefvîz olunmuştur gerekdir ki kaza-ı merkûma gurre-i mezbûreden bi’l-niyebe zabt 

idüb beyne’l-ahali icra-yı ahkâm-ı şer’î ali  vuku yafte olan muhalefat-ı mevta-yı asakiriyeyi 

tahrir ve terkim ve beyne’l-verese bi’l-farizâtü’ş-şer’îyye tevzî ve taksîm eyleyüb cadde-i 

şer’îat-ı ahmediyede sa’y-ı cemil eyleyesiz ve’s-selam 

El-fakir Es-seyid Ahmed Kamil 

El-kâdı-i liva-yı Ayıntab 

Sayfa 163/Belge 18 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Kepenek Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Seza bin Mustafa’nın veraseti zevcesi Emine Hatun ile sulbîye kebîre kızı Fatma ve li eb 

er karındaşı Ali’ye inhirârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra varisi merkûmun taleb-i 

marifetleri ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ 

ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân 

olunur 

Fî 11 Muharrem 1282 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der mahalle-i mezbûre  1000 

Bakır batman 13 650 

Yatak kat 2 250 

Mitil yorgan 1 15 
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Atik kilim 3 35 

Harâr … 1 20 

Haşye 2 20 

Sandık 2 20 

Balta ve tahre ve sadır  15 

Def’a sandık 2 25 

Bağ kıt’a  315 

 Cem’an yekün 2370 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Cins Guruş 

Mehr-i muahher zevce-i mezbûre 300 

Duyûn-ı müteferrika 17 

Resm-i kızmet 50 

Kaydiye 3 

Cem’an yekün 370 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 2000 

Hisse-i zevce-i mezbûre  250 

Mehr    300 

     550 

Teslimat 

Bakır batman 350 

Yatak kat 1 125 

Kilim 3 45 

Sandık 2 25 
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Satır 1(okunaksız) 5 

550 

 

Hisse-i bint-i Fatma 1000 

Teslimat 

Menzil  1000 

  1000 

Hisse-i ah Ali 750 

Teslimat  

Bakır 300 

Bağ 315 

Yatak 125 

Haşeye 10 

 750 

 

Sayfa 164/Belge 18 

Faziletlü Efendim Hazretleri 

Malatyalı Hacı Osman Efendi ve Torunzâde Hafız Efendi Çağdağanda(?) sakin Halil 

Abdülgani hiç kendülerine cihet-i tâlük ve münasebeti olmayan bir takım kimesnelerin 

de’aveyi şer’iyelerinin rûyetine birer takrible vekalet-i istihsal iderek mahkemeye gidüb 

gelmekde ve bunların ihtilat eyledikleri de’avi-i şer’iye ve mevad-ı sairede dürlü dürlü fesadat 

ve mahzurad müsahade olunduğunu her tarafdan ifan olunmakda olunmasıyla bundan sonra 

bunların hiçbir davaya vekil olmaları ve vekaletiyle mahkemeye geldikleri halde vekaletleri 

kabul olunmamak üzre sicil-i mahkemeye kayd düşülmesi hususu bu kere karar meclisi 
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iktizasından bulunmuş olmağla ol-vechle ifa-yı mukteza-yı hala inayet buyurulmak babında 

irade efendimindir 

Fî 21 Zil-hicce 81 

Ka’imakam-ı Liva-yı Ayntab 

Belge 19 

Medine-i Ayntab’a tabi Sebka Karyesi sakinlerinden marefetü’z-zât Rahime bint-i 

Şiho nam meclis-i şer’ide kayınbabası Kadok Halil nam kimesneden da’va idüb ben 

merkûmun asker-i nizama giden oğlu dede nam kimesnenin zevce-i menkûhesi olmağla 

merkûm Dede nafakabeni biragub bi’la-nafaka ve la münfik-i şer’i diyar-ı ahare beni bırakub 

bala nafaka-i veli nafaka-i şer’î diyar ahde gidüb nafakaya ihtiyaca babası merkûm Halil’den 

nafaka talebi derim didi merkûm Halil mezbûreye senede yarım kile bulkur bir kile yarım 

unluk ve bir batman bağ virmek üzre tarafın bi’t-tarazi oldukları işbu mahalli kayd ve şerh 

olunur 

Fî 10 Rebiü’l-ahir 85 

Belge 20 

Müteveffâ-yı Hacı Kırk Ali’nin evladı sagirlerinin mensub vasileri zevce-i Fatma 

Hatun tarafından ahz kabz ve sahîh-i ibraya vekâlet âmme ile Molla Selim bin Selim Efendi 

vekil eylediği kayd-ı şerh 

Fî 24 Şevval 85 

Sayfa 165/Belge 21 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i ayntabda vaki Seng-i Nakkaş Mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat 

iden Zeyneb bint-i Mısırcı Memed’in veraseti zevce-i Nakhi Ahmed ile zevce-i Mehmed 

firasından hâsıl ve müteveffâ-yı mezbûreden mütevelliden sadır sağîr oğulları Süleyman ve 

Ahmed ve zece-i merkûm Mısırcı Mehmed’e inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra 

sağîrun Süleyman ve Ahmed’in babaları velileri bulunan Mehmed ve diğer saîr idikleri velisi 

bulunan babası Ahmed taleb-i marifetleri ve marifet-i şer ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ ve taksîm olunan tereke defteridir ki zikr ve beyân olunur 
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Fî 25 Zi’l-hicce 1281 

Cins Miktar Guruş 

Altun hasır  400 

Altun berberi 1 100 

Altun gerdan 1 60 

Mavi taşlar 3 75 

Belluriye zıbun 1 60 

Çuka fermene 1 70 

İhram meşefe ve peşkirler 6 7 

Atik çarşab 1 8 

Düşek ve yasdık ve çarşab  15 

Yarım çetere zıbın            35 

Mur çetere zıbın    50 

Burnoz-ı  arifan  15 

Şal kuşak 1 20 

Şal şalvar 1 10 

Canfes şalvar 1  

Çit atik zıbın  6 

Atik fermene 1  

Fes püskül 2 15 

Boğça 4  

Çit gömlek  12 

Şamdan   10 

Acem tas 1 10 

İbrik ve leğen  40 

Lengeri 1, saha 1, tas gülleyen  320 

Ayine 

Döşek ve mandal,  

1 

2 

10 

70 

Hasır yasdık 4 20 

Çin 2 4 

Nakdiye para  54 

Mihr-i zimmeti zevce  250 
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 Cem’an yekün 2054 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Sülüs ve ciyet-i müsebbet 684 

Resm-i kısmet 34 

Kaydiye 3 

Cem’an yekün 721 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 1332 

Hisse-i zevce-i Ahmet (okunmuyor)  

Hisse-i ibn-i Selman 185 Para 4 

Hisse-i ibn-i Ahmed 185 Para 4 

Hisse-i ibn-i Ebubekir 185 Para 4 

Hisse-i bin-i Mısır Mehmed 222 Para 4 

Hisse-i ümm-i Ayyuş 222 Para 4 

 

Sayfa 166/Belge 22 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Musulluzâde Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

vefat iden Hadice bint-i Hacı Ali’nin veraseti zevce-i Nakhi Mehmed ile sadır kebîr oğlu Şiho 

ve sağîr oğlu Ali ve sadıriye kebîre kızı Hayi ve sağîre kızı Hadice ve anası Fatma Hatun 

inhısârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrun-ı mezbûreenin tesviye-i umûrlarına ve 

mâl-ı mevrûselerine ahz ve kabz ve hıfza velileri bulunan babaları merkûm Mehmed taleb-i 

marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 
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olunur hurire fî el-yevmü’l-hadi ışrîn min şehr-i muharremü’l-haram lisene isneyn ve semânîn 

ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Yatak kat 1 180 

Sağîr parça bakır 5 20 

Kasnak zıbın ve çit zıbın 2 25 

Atik arifan 1 2 

Havli peşkir 2 10 

Seyirlik  Kıt’a 1 400 

Mandal 1 15 

Hasır yasdık 4 10 

Pamuk …  24 

Sandık 1 10 

Çıkrık 1 10 

İtmek tahtası 1 7 

Çarşab 1 27 

Çizme çift 1 8 

Sarmalı fes 1 27 

Çabut mendil 2 20 

Mehr-i muahher der zimmet-i zevce  400 

Cem’an yekün ?184(belge 

tahrip olduğundan 

okunmuyor) 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Müteveffâ-yı mezbûreye mesarif-i lazım 4 

Resm-i kızmet 28 

Kaydiye (silik) 

Cem’an yekün (silik) 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 1113 
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Hisse-i zevce-i merkûm Mehme 278 

Hisse-i ibn-i merkûm Şiho 216 

Hisse-i ibn-i merkûm Ali 216 

Hisse-i bint-i mezbûre Haye 108 

Hisse-i bint-i mezbûre Hadice 108 

Hisse-i ümm-i (belge tahrip olduğundan okunmuyor)  58(?) 

 

Sayfa 167/Belge 23 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Tevbe Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Mustafa bin Hacı Mehmed’in veraseti zevcesi Hadice bint-i Mehmet ile sulbî kebîr oğlu 

İbrahim ve sağîr oğlu Ali ve sulbîye kebîre kızı Hadice ve sağîre kızı Zeliha’ya inhisârı şer’an 

zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrenin tesviye-i umûrlarına ve mâl-ı 

mevrûselerine ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer’den vasi nasb ve tayîn olunan valide ve 

hazaneleri mezbûre Hadice Hatun taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l-verese bi’lfarîzatü’ş-şer’iye tevzi’ ve taksim olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki er-vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurire fî el-yevmü’l-hâdi ve’l-ışrîn min şehr-i 

muharremü’l-haram lisene isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der mahalli mezbûre  1000 

Bakır batman 3 200 

Anbar aded 1 50 

Yatak kat 1 5 

Halı  1 15 

Çuval 2 18 

Atik kilim 2 35 

Atik halı 2 10 

Şamdan  1 5 

Tennur yorgan  15 

… aded 6 6 

Beş tahta 1 4 
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Cem’an yekün 1498 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz tekfîn  98 

Duyûn-ı mehr-i muahher zevcesi müteveffâ-yı mütevelliden oğlu 

İbrahim ve kızı Hadice’ye meyyit 

45 

Deyn-i müsbet birer baş Hacı Mehmed Ağa 2000 

Hala zevce-i mezbûrenin mehmr-i mütevehhiri olan deyn-i müsbet 5000 

Kaydiyesi 2 

Cem’an yekün 1258 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 239 

Hisse-i zevce-i mezbûre 29 

Hisse-i ibn-i merkûm İbrahim 69 

Hisse-i ibn-i Ali  69 

Hisse-i bint-i mezbûre Hadice 34 

Hisse-i bint-i mezbûre Zeliha 34 

 

Sayfa 168/Belge 24 

Bâdi-i Defter-i kassâm Oldur ki 

Medine-i ayntab’a tabi Baberge Karyesi sakinleriden iken bundan akdem fevt olan 

İbrahim bin Mehmed’in veraseti sulbî kebîr oğulları Mehmed ve Ömer ve sulbîye kebîre kızı 

Ayşe’ye inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra varisin merkûmun taleb ve marifetleri 

ve marifet-i şer ile tahrîr olunub ve tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki zikr ve beyân olunur 

Fî 17 Muharrem 1282 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der karye-i mezbûre  600 

Öküz aded 1 400 
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İnek ve buzağı 2 450 

Merkep res’  1 180 

Yatak kat 3 450 

Kilim aded 2 50 

Çuval eded 7 70 

Bakır batman 8 400 

Çift takımı  100 

Kelebek nam mahalde bir kıt’a hayirlik  600 

Mahalli mezbûrede hayirlik 1 125 

Hacı Hüseyin Efendi ile müşterek hayirlikden nısf  100 

Çansız nam mahalde bağ kıta’ 1 400 

Deli Yusuf ile müşterek bahçe bağdan nısf  125 

Nazlı derede hamaklık  150 

Mahalli mezbûrede bağçe bağ 1 100 

İsa beşe oğlu ile müşterek kavaklık  400 

Cem’an yekün 4700 

 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed 1880 

Teslimat 

Nısf-ı menzil 300 

Öküz 400 

Merkeb nısf 90 

Yatak 1 90 

Bakırdan 175 

Kilim 1 25 

Çuval 3 30 

Çift kilim 50 

Siyerlik 125 

Bağ 200 

Kavakdan 200 

Hayirlikden 50 
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 1880 

 

Hisse-i ibn-i merkûm Ömer  1880 

Teslimat 

Menzil nısfı 300 

Yatak kat 1 150 

İnek buzağı 450 

(okunmuyor) 175 

Bağ nısfı 200 

Kilim 1 25 

Çuval 3 30 

Kavaklıkdan  200 

Bağçe bağ 100 

Hamak nısf 75 

Çift takımından 50 

Nısf merkeb 90 

Hayirlik nısfı 50 

1890 

   10 

1880 

 

Hisse-i bint-i mezbûre Aişe  940 

Teslimat 

Yorgan 1 65 

Yasdık 1 20 

Bakır 1 50 

Satır 1 50 

Çuval 1 10 

Müstekil hayirlik 600 

Deli Yusuf’dan 600 
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Hayirlik 000 

Çarşab 1 15 

Nakdiye 50 

940 

Sayfa 169/Belge 25 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’a tabi Kara Höyük Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ali bin İbrahim’in veraseti zevcesi Hatice Hatun ile sağîr oğlu Ali ve babası merkûm 

İbrahim ağaya münhasire olub kable’l-kısme zevce-i mezbûre Hatice Hatun vefat idüb varisi 

oğlu merkûm Ali ve anasına Elif Hatun münhasire oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmanın 

zeyde ayrı ayrı müstekil terekeleri tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye 

tevzi’ ve taksîm olunan tereke müteveffa-yı merkûmanın defterleridir ki zikr ve beyân olunur  

Fî 11 Muharrem 1282 

Cins Miktar Guruş 

Menzil-i nısf hisse 200 

Kızmızı aba 1 60 

Kare kilim 1 40 

Harâr 2 40 

Aba sade 30 

Çuval 3 37 

Şal çuval 5 33 

Orak 8 

Sarı çuval 25 

Bulgur kile 10 55 

Bakır batman 1 100 

Bal ve zâhire 2 12 

Kemer kuşak 12 

Beyaz entari 1 50 

Üstlük 2 30 
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Halac kayış  3 

Sandık 1 16 

Tennur kürsü 1 8 

Postal 2 30 

Keçi ve oğlak 3 120 

Koyun nısf hisse  35 

Saman yünkü 3 35 

Üzüm  18 

Miski zıbın  1 40 

Gömlek ve don 2 30 

Gümüş … 1 12 

Meşlah 1 40 

Hırdavat  30 

 

Mehr 

(okunmuyor) 

Hisse-i âb merkûm İbrahim113,25 

                                       

1200 

  500 

  700 

19,25 

  680,25 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre   85 

    500 

    585 

Müteveffâ-yı Hadice’nin terekesi 

Nısf-ı menzil 1 200 

Bağ kıt’a 1 1400 

Gümüş kaytan 250 

Altun küpe 50 

Keten entari 1 200 

Şal kuşak 1 50 
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Sarmalı fes 1 50 

Miski zıbın 1 25 

Kadife fermene 1 40 

Boyalı kilim 1 80 

Cit zıbın 2 30 

Keten yüzlü yatak kat 1 35 

Koyun ve kuzu ve … 40 

Sağîre 1 20 

Namazlığı 1 30 

Meşefe 1 10 

Mavi çarşab 1 30 

Miski zıbın 1(?) 30 

Gümüş zincir 1 30 

Mendil ve Tennur yorgan 40 

Atik ve cedid don 30 

Cem’an yekün 

 

                                                      

3640 

  130,25 

 3509,25 

     

Resm-i kısmet   87,25 

Kaydiye     5,25 

Duyûn-ı müteferrika  37,25 

Hisse-i ümm-i Elif Hatun   858 

Hisse-i ibn-i Ali babasından 2924,25 

Anasından   382 

    3406,25 

 

Sayfa 170/Belge 26 
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Mâ’rûz-ı Dâîleridir ki 

Kilis kazası ahalisinden gaib ani’l-meclisi el-hac Hacı Hafız Efendi ibn-i Torun Ali 

Efendi tarafından zikr-i âtî husûs-ı dava ve ahz ve kabz vekaleti Mehmed bin Mehmed ve 

Selim bin Ali nam kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekaletine hükm-i şer’î lâhık 

olan yine kasaba-yı mezbûre sakinlerinden işbu bâisü’l-ilam şer’î Şabanoğlu Mustafa Ağa 

Medine-i Ayntab mahkemesinde meclis-i şer’îyyeden yine Medine-i mezbûre mahallâtından 

Kurb-i Kuzzatlı Mahallesi sakinlerinden Hasan bin Tosun nam kimesne muvacihesinde 

üzerine dava ve takrîr-i kelâm idüb tarihinden bir mâh akdem müvekkilem mûmâ-ileyh Hacı 

Hafız Mehmed Efendi’nin kendü malı olan iki bin guruş kıymetlü ebyani el-cinsi tors kısrağı 

ve kısrağ-ı mezkûreden mütevellid enyani ve semyani el-cins bin beş yüz guruş kıymetlü bir 

res’ tors Kilis’e tabi Müştel nam karyede ra’i olmak üzre bulunduğu halde geceleğin zayi olub 

işbu merkûm Hasan dahi ol gece Kilis’den Ayntab’a gelmek üzre karye-i mezkûr civarında 

Höyük nam mahalde refikalarıyla yatar iken iki kısrağı ile tay-ı mezkûrlar ahz ve şerk olunub 

ve müvekkilim mûmâ-ileyh tarafından tahrîr ve istihbâr olundukda kırsağı ve tay-ı mezkûrlar 

merkûm Hasan’ın yedinde mâyen olunduğu haber alınmağla tarihinden on gün akdem 

müvekkilim mûmâ-ileyh tarafından Kazmirin oğlu Mehmed nam kimesneye kısrağ-ı ve tay-ı 

mezkûreleri merkûm Hasan’ın talebi içün irsâl eylediğinde merkûm dahi Ayntab’a tabi Çibalu 

karyesine gelüb işbu Hasan dahi karye-i mezbûrede bulunub merkûmadan kısrağ-ı ve tay-ı 

mezkûreleri taleb eylediğinde evvela inkar idüb muahir bazı malumatı olan kimesneler kısrağı 

ve tay-ı mezkûreleri merkûm Hasan’ın yedinde zamaniye olunduğunu beyan eylediklerinde 

merkûm Hasan fi’l-vaki mûmâ-ileyh Hacı Hafız Mehmed Efendi’nin zikr olunan bir res’ 

karsağı ile bir re’s tayı benim yedimdedir deyü tayı ikrâr ve itiraf ve beş gün değin ihsar ve 

teslimine taahüd itmişken hala kısrağı ve tay-ı mezkûreleri  ihzar ve teslim itmediğinden sual 

olunub kırsağı ve tay-ı mezkûreler hala yedinde mevcudlar ise…reddi ve müstehlekler ise 

ber-vech muharrer fiyatları olan meblağ-ı mezbûr üç bin beş yüz guruş bi’t-târik’ki’z-zeman 

bana edâ ve teslimi merkûm Hasan’a tenbi-i şer’î olanmak bi’l-vekâle muradımdır deyü 

ba’de’d-dava ve’s-suâl ve merkûm Hasan cevabında kısrağı ve tay-ı mezkûreleri ahz ve sarf 

eylediği ve ber-vech-i meşrûhe-i ikrâr külliyen inkar itmeğin müddeî-i vekil-i merkûm 

Mustafa Ağa ber-vech-i meşrûh müddeâsın husus-ı mezbûre ağayan ihrâr-ı ricâl-i 

müslimînden alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde didükleri ihbar olunan zikr olunan 

Müştel karyesi ahalisinden Ali bin Halil ve Yusuf bin Mehmed nam kimesneler meclis-i şer’i 

hazırda olub istişhad(?) olundukda fi’l-hakîka işbu merkûm Hasan tarihi iğlamdan on gün 
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akdem bizim huzurumuzda müdde-i vekil-i merkûm Mustafa Ağa’nın müvekkili gaib mûmâ-

ileyh el-hac Hafız Mehmed Efendin (okunmuyor) 

Sayfa 171 

Bir re’s kısrak ile bir re’s tay benim yedimdedür deyü tâiyan ikrâr ve itiraf itdi bizler 

bu hususa bu vech üzere şahidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde mûcebiyle kısrağı ve tay-ı mezkûreler mevcudlar ise güya reddi ve 

müstehlakları ise müdde-i vekil-i merkûm Mustafa Ağa ber-vech-i meşrûh kısrağı ve tay-ı 

mezkûrelerin üç bin beş yüz fiyatları kıymetlerü isbat edeceği iktizâ eyledi bi’l-iltimâs huzur-ı 

âlîlerine ilam olunda hurire fî‘l-yevmü’r-rabi’ ve’l-‘ışrîn min şehr-i muharramü’l-haram lisene 

isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Torunzâde Hafız Efendi, Hacı Yusuf oğlu Abid Ağa, Kilisci Arpacı Hasan’ın oğlu 

Hasan Ağa, Timur oğlu Ayntabi Mehmed Ali Ağa, Büyük Murad Ağa, Mekkâreci Başı Veli 

Ağa, … Oğlu Mehmed Ali Ağa ve karındaşı Ağa 

Belge 27 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Ali Neccar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Hamiş’in oğlu Mustafa’nın veraseti zevcesi Rabiş Hatun bint-i Mehmed ile valedesi 

Ayyuş Hatun ve li eb er karındaşları Mahmud ve Ahmed’e inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr 

oldukdan sonra varisin merkûmun taleb-i marifetleri ve marifet-i şer ile tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur  

Fî 24 Muharrem 1282 

Cins Miktar Guruş 

Menzil-i mahalli mezbûre  800 

Uzun ukde bağ  1 100 

Çayırganda bağ 1 100 

… bağ 1 100 

Hakdan hissesi nısf  150 
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Bakır batman 6 280 

Keçi aded 1 50 

Hırdavat han  5 

Cem’an yekün 1585 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 85 

Resm-i kısmet 37,25 

Kaydiyesi 2,25 

Mesarif-i lazıme 10 

Cem’an yekün 135 

 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre 362,25 

Hisse-i ümm-i Aişe 241,25 

Hisse-i ahlam İbrahim 241,25 

Hisse-i ümm-i Ayyuş 241,25 

Hisse-i .. Mahmud 181,25 

Hisse-i .. Ahmed 181,50 

 

Sayfa 172/Belge 28 

Badi-i Defteri-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Seng-i Hoşkadem Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ahmed bin Abdulhamid’in(?) veraseti zevcesi Hatice bint-i Mehmed ile sulbî 

sağîr oğlu Mehmed Arif ve sulbîye sağîre kızı Hamide’ye inhisâr-ı şer’an zâhir ve aşikâr 

oldukdan sonra sağîren mezbûrenin tesviye-i umûrlarına ve mâl-ı mevrûslarına ahz ve kabz ve 

hıfza kıbel-i şer’den vasi nasb ve tayin olunan min kabe’l-ümm ceddeleri Ayşe Hatun bint-i 

Hacı Abdullah taleb-i marifet ve marifet-i şer ile tahrir ve terkim ve beyne’l-verese bi’l-

farîzatü’ş-şer’iye tevzi taksim olunan müteveffa-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i 
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âtî zikr ve beyân olunur hurire fî el-yevmü’s-sabi ve’l-ışrîn min şehr-i muharremü’l-haram 

sene isneyn ve semanin ve mi’eteyn ve elf  

Cins Miktar Guruş 

Menzil der mahalli mezbûre  1500 

Bakır battal 5 200 

Karagöz vakfında bağ  50 

Yatak kat 1 80 

Müste’mel halı 1 40 

Atik mefruş kilim 3 100 

Hırdavat  30 

Cem’an yekün  2000 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn ve duyûn-ı metüferrika 200 

Resm-i kızmet 40 

Kaydiye 3 

Cem’an yekün 248 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l-verese 1852 

Hisse-i zevce-i mezbûre 219 

Hisse-i ibn-i Mehmed Arif 1122 

Hisse-i bint-i Hamide 511 

 

Sayfa 173/Belge 29 

Bâdî-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Eyüboğlu Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ali bin Muaz bin Ahmed’in veraseti zevcesi Ayşe Hatun bint-i Mehmed ile sulbî 

kebîr oğlu Ahmed ve sağîr oğulları Mehmed Taha ve Mehmed Haşim ve sağîre kızları Leyla 

ve Ayyüş ve Hatice’ye inhisâr-ı şer’an zâhir ve aşikâr oldukdan sonra sağîrun mezbûrunun 

tesviye-i umûrlarına valideleri ve hazaneleri mezbûre Ayşe Hatun vasi nasb ve tayin olunub 

vasi-i mezbûre taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahîr olunan tereke-i müteveffa-yı merkûm 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 
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Fî 3 Safer 1288 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der mahalli mezbûr  5000 

Balıklağı mahallesinde bakkal dükkânı  1500 

Hamaklık  50 

Bu babda harabe bağ 1 50 

Bakır batman 8 320 

Kilim aded 2 50 

Döşek 1 30 

Yorgan 1 40 

Yasdık 1 10 

Mendil 1 15 

Tahta anbar 1 20 

Hırdavat han  40 

Ulu ma’sara  masara mezru’ hınta ve şair ve küşne  500 

Ulu ma’sara’da Halil Kâhya  700 

Cem’an yekün 9900 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 100 

Resm-i kızmet 240 

Kaydiye 10 

Cem’an yekün 350 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l-verese 9550 

Hisse-i zevce-i mezbûre 1193,75 

Hisse-i ibn-i Ahmed 1856,75 

Hisse-i ibn-i Mehmed 1856,75 

Hisse-i ibn-i Mehmed Haşim 1856,75 

Hisse-i bint-i Leyla 928 

Hisse-i bint-i Ayyuş 928 

Hisse-i bint-i Hadice 928 
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Sayfa 174/Belge 30 

Makiye mine’l-vakıf ve’s-sehl ruyi ümdi alâ ve alel hamd ve hükmete muslihe ve … fi 

hususe ve umume ali bi’l-hilaf minel... israf ve … fakir alâ rahime’l-mevali Es-seyid Ali Rıza 

el-mevali hilaf medine-i… Ayıntab Elhamdülillahi rabilalemin ve’s-selatû ve’s-selam alâ 

resule muhammedû allahû ve sahbe ecmain amabad sebeb-i tahriri kitap ve mûveb tasdir-i 

hitab oldur ki, Medine-i Ayntab’da vaki Şehreküsdü Mahallesinde Hacı Vahab Beluki(?) 

hanesi sakinlerinden marifetü’l-zât ve sacitü’l-hayrat ve Asiye Hatun bint-i Ahmed Mehdi 

Efendi bin Ali Efendi tarafından vakf-ı âtî tescil ve şartın takrire vekalet vekaleti Torunzade 

Hıfzı Mehmed Efendi bin İbrahim Efendi ve Yazzâde Mustafa Efendi bin Abdurrahim Efendi 

nam kimesneler şehadetleriyle sâbit ve sübut-ı vekâlete hükm-i şer‘î lahık olan Bazzâde 

Ahmed Efendi bin Ahmed Mehdi Efendi meclis-i şer’î şerif-i enver mahfil-i din-i münif-i 

ezherde medine-i mezbûre evkaf müdiri vekili Bahaaddin Efendi hazır olduğu halde vakf 

çayü’l-zikrü’l-acl el-tescil-i mütevelli nasb ve ba’de azlini şart eylediği Güceklizâde Mehmed 

Efendi bin Ahmed Efendi mahzarında bi’l-vekale ikrâr-ı sahîh-i şer’î ve itiraf-ı sarh-i müddeî 

idüb Medine-i Ayntab kazasında Başarcısuyu(?) altında vaki kıbleti ve şarki taraf-ı âmm ve 

şimali ve garba Koca Nakib kızı Fatma Hatun vakf-ı bostan ile mahdûd ve mümtâz beyne’l-

ahali yüz altı meşare itibar ve takdir olunur bir kat’a hazrevat bostanının şayik yüz meşaresi 

müvekkilim mûmâ-ileyh Emine Hatun’un vakf-ı âtî elmiyanın(?) sudûruna değin arsa-i silk-i 

mülkünde münselîk olub müvekkile-i mûmû-ileyh mezkûr yüz meşade mülk bostanın hasbün 

Allahû te’âla ve talebül mirzat-ı resûlle ell-mualla vakf-ı sahîh müeyyid ve habs-ı sarih 

muhalla ile vakf ve habs idüb şöyle şart ve tayin eylediği bostan-ı mezkûre mütevelli 

marifetle istiklâl olunub hasıl olan rub’ ve galesinden baher sene îd-i adhâ bir aded… (boşluk) 

koyun iştira ve zic kurban ve sehim şum fıkaraya itâ ola ve beher sene şehr-i ramazan 

mahfiret nişanda bir def’a kuran-ı azim-ü şan tilavet ve hatm ile sevabı rûhuma ihda olana ve 

tilavet-i kuran iden Hafız Efendilere vakit ü zaman ve gale-i vakf-ı nazaran mu’tad vecihle li-

vechillahi teâla bir mikdar guruş edâ oluna ve şehr-i şerîf-i mezbûrede bir batman şürugana 

iştira ve muhtaç olan bazı cevami-i şerîfeye ikad-ı kanadil içün itâ olan ve masarıf-i 

mezkûreden vakf-ı mezbûre mütevelli olan keminse ahz ve kendü umuruna harc ve sarf eyledi 

vakf-ı mezkûre vakfiye-i mûmâ-ilyeh hayatda (okunmuyor)  

 

 

Sayfa 175 
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Kendüsü mütevelliye ve mutasarrıf olub icrâ-i şarut eyleye ba’de-vefat sadıriye kebîre 

kızı Asiye Hatun mütevelliye ve mutasarrıf ola fazlayı galleye ahz ve umûruna sarf ile bade’l-

vefât mûmâ-ileyh Asiye Hatun’un zükûrının ekber ve erşedi ve din-i ilmi mütevelli ola ve 

evladı evladının zükûrının ekber ve erşed ve dini ve ilmi batnen ba‘de batn karne bade karn 

mütevelli ve mutasarrıf olub fazla galleye ahz ve umûruna harc ve sarf eyleye ve evlad-ı 

zükûr-ı münkârız olur ise evlad-ı anasının evlad-ı evladının anasının ekber ve erşed  kezalik 

mütevelli ve mutasarrıf ola ve fazla galleye ahz ve umûruna harc ve sarf elyele el-yaz-i bi’l-

lah-i ta’la evlad-ı zükûr ve anası bi’l-kemaliye mutasarrıf olursa vakf-ı mûmâ-ileyhnin diğer 

sadıriye kızı Münire Hatun vakf-ı mezkûre mütevelli ve mutasarrıf olub fazla galleyi ahz ve 

amûruna harc ve sarf eyleye ba’de’l-vefât evlad-ı zükûrının evlad-ı evlad-ı zükûrının ekber ve 

erşed ve edeban ve a’lem batnen ba’de batn ve karnen ve karn mütevelli ve mutasarrıf olub 

fazla galleyi ahz ve umûruna sarf eyleye ve evlad-ı zükûr-ı mefrus olursa evlad-ı anasının 

evlad-ı evlad anasının ekber ve erşed ve edeban ve a’lem kezalik mütevelli ve mutasarrıf olub 

fazla galleyi ahz ve umûruna sarf eyleye ma’zallah evlad-ı bi’l-kemâliye mutasarrıf olursa 

hükm-i şer’î … ber-mûktedeyn kimesne mütevelli olub icrâ-yı şarut eyleye deyü bostan-ı 

mezkûre-i mütevelli mezbûre teslim ol-dahi vakfiyet üzre teslim ve sair mütevelliyen evkaf 

gece … mine’l-zeman eyledi dedikde gıbbe’t-tasdik-i şer’i vekil mûmâ-ileyh Ahmed Efendi 

bi’l-vekâle inân-ı kelâmın cenab-ı vakıfdan semt-i şikâka imâle idüb vak-ı ikar(?) imam-ı 

a’zam ve imam-ı efhanım(?) Ebu Hanifeti’l-kûfi hazretleri katında menzile-i artda(?) olmağla 

rüc’û meşrû’ ve İmam Mehmed bin Hasan el-şiyabatı hazretleri katında menafi’ vakfı nefsine 

şurt eyleye vakf-ı batıl olduğuna binaenevkaf-ı mezkûreden rûcü ve bostan-ı mezbûre 

kallavil(?) mülküne istirdad iderem dedikde mütevelli merkûm cevaba tasdik idüb eğer hali 

minval muharrer olduğu cay-ı eşkal dikilidir lakin arif-i hamdani Ebu Yusufü’l-şehr ba imam-

ı sani katında vakıf-ı muharrer vakfiyet(?) dimekle ve imam Mehmed Hazretleri katında 

teslim bi’l-mütevelli olmağla vakf-ı mezbûr sahîh-i ve’l-izam oldu deyü redd-i teslimden 

imtina ile hükm mukî(?) sadır kitab … hüsn-ü meyab hazretleri huzurunda ... ve her biri 

mübtezasınca hükm-i şerif talibân olduklarında hükm-i mûmâ-ileyh dahi tarafının edâsına 

nazır ve mübtel haber olmağın hazır idüb idüb âlimen bi’l-hilâfi beyne’l-e’immeti’l-eslâf 

vakf-ı mezbûre … hükm itmeğin min-ba’d nakz ve nakzına mecâl ve mecâl oldı hurire fî el-

yevm ışrîn min şehr-i safer lisene isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Sayfa 176/Belge 31 

Mâ’rûz-ı Dâ’îleridir ki 
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Medine-i Ayntab mahallâtından Kızılca Mescid Mahallesi ahalisinden olub bundan 

altı mâh akdem hicaz mağzerat(?) tarafda garamet ile Mekke-i mükerremede …ecl-i 

mâ’dadıyla vefat iden kesab el-hac Ahmed bin Mehmed Gözü Büyük bin Abdullah’ın veraseti 

zevcesi metrûkesi Ayşe bint-i Mustafa nam hatun ile sulbî kebîr oğlu Hacı Mehmed ve sulbî 

kebîre kızı Emineye inhisâr-ı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra varis-i merkûmeden ibn-i 

mezbûr Hacı Mehmed Medine-i mezbûre mahkemesinde ve meclis-i deâvi madûd-ı huzûr-ı 

şer’i meâli-i ukûdun Medine-i mezbûre mahallâtından Kürkçüyan Mahallesi ahalisinden ve 

kasab esnafından bâisü’l-ilam  el-hac Mehmed bin Süleyman nam kimesne muvacehesinde 

bi’l-verese üzerine dava ve takrîr-i kelâm idüb varisim ve babam müteveffa-yı merkûm el-hac 

Ahmed’in işbu Hacı Mehdiye  ile mukdema kasablık ticaretinde şirketleri ve merkûmenden 

her birinin vasileri olub tarihinden altı mâh akdem merkûmen çend gün akdem Ayntab’da 

kassâm terekesi ve muhasebelerine rûyet idüb birbirlerinin zimmetlerinde alacakları ve 

hakları kalmayub her biri … zimmetini ibrâ ve kabul eyledikden sonra merkûmen bed 

tarafdan hicaze ve birbirleriyle refakatle Mekke-i mükerremeye muvasaletlerinden bir gün 

akdem babam merkûm nizamac(?) olub bizim olduğu halde .. mekrumeye bade cebil(?) 

arifata ve sollarında işbu Hacı Mehdiye beş bin guruş virecek diyen olduğunu ikrâr ve itiraf 

ile meblağ-ı mezkûre merkûm edâ ve teslim merkûm dahi ahz idüb celi arifandan avdet ve 

mekrumeye dört gün marunda babam merkûm sol … meva’dıyla vefat itmekle ve ber-vech-i 

muherrer babam merkûmun ikrar-ı ve meblağ-ı mezkûreyi edâ ve teslim merzumatından(?) 

olmağla sual olunub icabı icra ve işbu Hacı Mesud’un almış olduğu meblağ-ı mezkûrun 

bizlere dedi ve teslimi mutlabımızdır dedikde gıbbe’s-sual merkûm Hacı Mehdiye cevabında 

fi’l-hakîka müteveffâ-yı merkûm ile fesh’ şirket ve muhasebemizi rûyet itdiklerimizde 

müteveffâ-yı merkûm zimmetinde beş bin guruş benim alacak hakkım çıkub meblağ-ı 

mezkûre bana deyn olduğunu ikrâr-ı itiraf ve edâya taahüd idüb meblağ-ı mezkûreden müdde-

i davadan birbirimizin zimmetine ibra eyledik ancak meblağ-ı mezkûr beş bin guruş 

merkûmun zimmetinde kalub tarihinden altı mâh akdem bu tarafdan hicaza …  meblağ-ı 

mezkûre bana deyn olduğu ikrâr iderek kendü yedi meblağ-ı mezkûreden doksan bir guruş 

Halebde ve yedi yüz guruş Şam-ı şerifde ve dört iki yüz  iki guruş cel-i afatda ‘akl(?) olduğu 

halde bana edâ ve teslim idüb… meblağ-ı mezkûr beş bin guruş sahîh-i… deyn olduğunu 

kararımıza ikrâr ve itiraf ve meblağ-ı mezkûre edâdan sonra zimmeti davasından ibra idüb 

bade’l-isbar ve’l-edâ yedi gün merûnunda merkûm vefat itmişdir didikde suret-i müraffaları 

cenib-i fetevanım lede’l-istizana müddeî-i merkûm Hacı Memed’e ber-vech-i muharrer evvela 

mevası(?) olan ibra ve kabul 
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Sayfa 177 

Yine lazım gelüb merkûman beyine taleb olundukda etban-ı beyinden izhar-ı aciz ile 

tahlife dahi taleb olmayub ancak müddeî-i merkûm Hacı Mehmed babası müteveffâ-yı mebûr 

el-hac Ahmed’in hali hayatında cebel-i arafatda müddeî-i alliye mezbûr Hacı Mısırlı’ya beş 

bin guruş deyni olduğunu muahhiren ikrâr iderken meblağ-ı mezkûru merkume eda ve teslim 

eylediğini ikrar ve itiraf itmekle tasdi itmiş olduğu dava-i meşrûhasiyle müddeî-i aliyle 

merkûm Hacı Mısırli’ye bi vechi şer’î muarzadan men’ olunduğu bi’l-iltimas huzûr-ı 

şeriflerine ilam olundı hurire fî’l-yevmü’s-sadîs min şehr-i rebü’l-evvel lisene isneyin ve 

semânîn ve mi’eteyn ve elf 

..Es-seyyid Ali Rıza 

El-made’l-hilafı…Ayntab 

Belge 32 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Bostancı Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mehmed Ali bin Mustafa’nın veraseti zevcesi Fatma bint-i Ali ile sulbî kebîr oğlu 

Mehmed ve sulbîye kebîre kızı Hadice ve sağîre kızı Aişe’ye inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr 

oldukdan sonra sağîre-i mezbûrenin tesviye-i umûruna ve mâl-ı mevrûseseni ahz v kabz v 

hıfza-i şer’iden valide ve hazane-i mezbûre Fatma Hatun vasi nasb ve yatin olunub vasi-i 

mezbûre taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-

şer’iye tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur hurire fî’l-yevmü’t-tîsâ âşer min şehr-i rebiü’l-evvel lisene isneyn ve 

semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Menzil-i mahalli mezbûrede  2000 

Yatak kat 1 150 

Kilim aded 2 60 

Anbar  1 60 

Çuval atik 3 15 

Bakır batman 5 250 
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Merkeb res’ 1 150 

Kebab şişileri  20 

Arka esvab  40 

Karaca Mahdud nam mahalde bağ  Kıt’a 1 250 

Dülük karyesinde bağ Tiyek 500 500 

Hırdavat  25 

Cem’an yekün 3320 

 

Minhâ’l-tâksim 

Techîz ve tekfîn 120 

Resm-i kızmet 80 

Kaydiyesi 5 

Mehr-i muahher zevce-i mezbûre 800 

Cem’an yekün 1005 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 2315 

Hisse-i zevce-i mezbûre 288  

Hisse-i ibn-i Mehmed 1013 Para 12 

Hisse-i bint-i Hadice 506 Para 26 

Hisse-i bint-i Aişe 506 Para 26 

 

Sayfa 178/Belge 33 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Kepenek Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

vefat iden Zeyneb bint-i Mehmed’in veraseti zevce-i naki Alli bin Abdallah ile sadır sağîr 

oğulları Mehmed Ali ve Mustafa ve anası mezbûre Emine Hatun münhasıra olub kıbe’l-

kassâm merkûm Mustafa dahi fevt olub veraseti babası merkûm ali ile ceddesi mezbûre 

Emine Hatun’a inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîr-i merkûm Mehmed 

Ali’nin tesviye-i umûruna velisi bulunan babası Ali taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr 
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olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

hurire fî el-yevmü’l-rabi min şehr-i rebiü’l-ahir lisene isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Yatak kat 1 23 

Mendil ve yasdık 2 40 

Sanduk 1 20 

Bakır parça 5 35 

Meşefeler 2 20 

Çit zıbın 2 15 

Gömlek 1 16 

Arifan 1 5 

Boğça 2 5 

Berberi bahâsı  90 

Küpe bahâsı  50 

Fermene bahâsı  70 

Entari bahâsı  50 

Gerdan bahâsı  70 

Fes bahâsı  22 

Zıbın def’a  17 

Don bahâsı  12 

Çarşab ve çizme  25 

Çakrak 1 10 

Mehr-i muahher zimmet-i zevc  600 

Cem’an yekün 1403 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mesarif-i meyyit 46 

Resm-i kızmet 31,25 

Kaydiye 2 

Cem’an yekün 79,25 
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Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 1323,25 

Hisse-i zevce-i merkûm 330  

Teslimat    

Mehirden   330 

Hisse-i ibn-i Mehmed Ali 771 

Teslimat 

Yatak kat 1   230 

Mandal ve yasdık    40 

    270 

    269 

    539 

Hisse-i ümm-i mezbîre Emine 220,25 

mesarifden hissesi     13 

     233 

Teslimat  

Bakırlara      35 

Meşefe 2      10 

Zıbın 2       15 

Gömlek 1      19 

Arifan boğca      10 

Çarşab çizme      25 

Çıkrık       10 

     131 
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…     119,25 

     (okunmuyor) 

     213 

Sandık 1      20 

     233,25 

Yüz guruş mehir mezalasından 

Ali yedinden alınan masrafım   16,25 

     255 

 

Sayfa 179/Belge 34 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Amu Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden 

Fatma bint-i Abdullah nam Hatun’un veraseti zevce-i Naki Hamza bin Bekir’den mâda varis-i 

marûf ve marûfesi olmayub terekesinin nısf-ı zevce-i merkûm nısf-ı âheri cânib-i beytü’l-mâle 

ait ve raci olmağın târik-i kaimakamından mamur ve târik-i şer’iden mezun zabıta Ahmed bin 

Abdullah marifet ve marifet-i şer ile tahrîr ve suk-i sultaniyede bi’l-müzâyede bey ve füruht 

olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesinin esamen hâsılâsı defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur 

Fî 5 Rebiü’l-ahir 1282 

Cins Miktar Guruş 

Yatak kat 1 120 

Bakır  22 125 

Altun gerdan bahâsı  100 

Çuval 1 6 

Mavi entari 1 20 

Fes bahâsı  20 

Meşefe 1 5 
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Kara Höyük’de bağ Tiyek 200 200 

Cem’an yekün 800 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfînden ma’ad-ı(?) mesarif 24 

Resm-i kızmet 20 

Kaydiyesi 1 

Dellâliye 19 

Cem’an yekün 61 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm 769 

Hisse-i zevce-i merkûm 369,25 

Hisse-i cânib-i beytü’l-mâle 369,25 

Dellâliye nısf 8 

Cem’an yekün 377 

Medine-i mezbûre mâl sandukuna teslim olunan yalnız üç yüz yetmiş yedi buçuk 

guruşdur.  

Sayfa 180/Belge 35 

Bâdî-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Tarla Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden 

Arab kızı dimekle marûf Abide bint-i nam müteveffânın zâhirde varis-i marûf ve marûfesi 

olmayub kaffe-i terekesi cânib-i beytü’l-mâle aid ve raci olmayub tarik-i ka’imakamı mamur 

kıbel-i şer’den mazun zabıta Mehmed bin Abdullah taleb-i marifet ve marifet-i şer ile tahrîr 

ve suk-i sultanide bi’l-müzâyede bey ve füruht olunan terekenin esman hasılası defteridir ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olur hurire fî’l-yevmi’h-havi âşer min şehr-i rebiü’l-ahir lisene isneyn 

ve semâniîn ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Menzil bahâsı 400 
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Yorgan 1 atik  15 

Mendil ve sandık  20 

Bakır parça 2 15 

Köhne esvab  10 

Cem’an yekün 460 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 85 

Resm-i adi 10 

Kaydiyesi 1 

Dellâliye 8 

Cem’an yekün 104 

 

Sahhü’l-bâki 356 

Dellâliye nısfı     4 

  360 

Medine-i mezbûre mâl sandukına teslim olan yalnız üç yüz altmış guruşdur. 

Sayfa 181/Belge 36 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Fi’l-asl Harput ahalisinden olub Mısır tarafından avdetle Medine-i Ayntıb’da vaki 

Yenihanda misafiratla sakin ikenecel-i mevûdesiyle vefat iden terzi Abuş İbrahim bin Ali’nin 

zâhirde varis ve marûf ve marûfesi bulunmadığından bu müsüllü bila verase vefat iden 

müteveffanın ber-muktezâ-yi nizam-ı ali terekesi cânib-i beytü’l-mâle aid ve raci olmağın 

Medine-i mezbûre kaymakamı Bey Efendi tarafından mamur ve tarik-i şer’den mâzun zabıta 

Kasım bin Abdullah taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve sûk-u sultani bi’l-müzâyede 

bey ve füruht olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesinin esman-ı hasılası defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurire fî el-yevmü’l-sadi min şehr-i cemaziye’l-evvel lisene 

isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 
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Cins Miktar Guruş 

Merkûyed(?) kârhanesi saat 1 135 

Eczalı tabanca takımı 1 30 

Atik çuka şalvar 1 23 

Tehnas bilezik 3 6 

Tehnas yüzükler  6 

Tütün tabakı 2 5 

Hamablı 1 1 

Entari ve atik fermene ve kumaş  27 

Nahhas sagir 2 tas  3 

İpek keyfe 1 47 

Boyalı don 1 17 

Atik kemer 1 4 

Sagir yorgan 1 18 

Meksur şemsiye ve atik fes  8 

Atik kilim parçası  5,25 

Müste’mel meşlah 1 50 

Atik hurc 1 10 

Bakır kuşhana ve tava 3 27 

Mevcud nakdiye  141,25 

Cem’an yekün 566 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 103 

Han kirası  16 

Hizmetçilere ücret ve me’akûlât 27,25 

Resm-i adi 10,25 

Dellâliye 8 

Kaydiyesi 0,25 

Saliyesi 2,50 

Cem’an yekün 168 
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Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese  398 

Dellâliye ve kaydiye nısfları        4 

       402 

Medine-i mezbûre mâl sandukına teslim olunan yalnız dört yüz iki guruş on beş 

paradır. 

Sayfa 182/Belge 37 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab’da vaki Ali Neccar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mustafa bin Hacı Veli’in veraseti zevcesi Fatma bint-i Mehmed nam hatun ile sulbî kebîr  

oğulları ali ve Mustafa ve sağîr oğlu Mehmed ve kebîre kızı Hadice ve sağîre kızı Fatma’ya 

inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağirûn mezbûrenin tesviye-i umûrlarına ve 

mâl-i mevrûselerin ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer’den valideleri mezbûre vasi nasb ve tayin 

olunub ol dahi vasiyet-i mezkûre kabul eyledikden sonra vasi-i mezbûre taleb-i marifeti ve 

marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’îye tevzi’ ve taksîm 

olunan tereke-i müteveffâ-yı merkûmun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurire 

fî el-yevmü’h-hams min şehr-i Cemâziye’l-evvel lisene isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Mahalli mezbûrede  1500 

Bakır batman 1 60 

Cicim kilim  30 

Çuval parçaları  25 

Çuval 2 10 

Sandık aded 3 25 

Cem’an yekün 1650 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 50 

Mehr-i muahher zevce-i mezbûre 250 

Cem’an yekün 300 
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Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 1350 

Hisse-i zevce-i mezbûre 168,75 

Mehr     250,75 

Teslimat 

Menzilden    418,75 

Hisse-i bin Ali   295 Para 12,25 

Teslimat  

Bakır    30 

Parça çuval   25 

Çuval ve sandık  17,25 

    72,25 

Menzilden   222,25 

    295 

Hisse-i ibn-i Mustafa  295 Para 12,25 

Techîz    50 

    345 

Teslimat 

Bakır    30 

Cecim    30 

    12,25 

    272,25 

     345 
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Hisse-i ibn-i Mehmed  295 Para 12 

Teslimat 

Menzilden   295 

Hisse-i ibn-i Hadice  147 Para 26 

Teslimat 

Menzilden   147 

Hisse-i bint-i Fatma  147 Para 26 

Teslimat 

Menzilden   147 

Resm-i kısmet varis tarafından verilmişdir 

Sayfa 183/Belge 38 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i ayntab’a tabi Gürgin karyesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Kara Mehmed’in veraseti zevce-i sulbî kebîr oğlu Mehmed Akil ve sağîr oğulları Şiho(?) 

Mehmed ve Mustafa ve sulbîye kebîre kızları Ayşe ve Fatma’ya inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr 

oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrenin tesviye-i umûrlarına ve mâl-ı mevrûselerine ahz ve kabz 

ve hıfzı kıbel-i şer’den karındaşları merkûm Mehmed Akil dahi nasb ve tayin olunub vasi-i 

merkûm taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-

şer’îye tevzi ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 

ve beyân olunur 

Fî 27 Cumâde’l-ûla 1282 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der karye-i mezbûre  500 

Öküz aded 2 300 

Merkeb ma’ supa nısfları  100 

Keçi, oğlak 3,2 150 
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Yatak kat 1 150 

Kilim aded 2 100 

Çuval aded 4 60 

Bakır batman 3 150 

Hınta kile 5 750 

Şair kile 1,25 75 

Kuru üzüm batman 60 150 

Karalık bağ 1 300 

Ağlak  bağ 1 300 

Hayirlik yenicesi  500 

Çift(?) takımı  50 

Hırdavat menzil  50 

 Cem’an yekün 3285 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 85 

Resm-i kızmet 85 

Kaydiyesi 5 

Mesarif-i lazıme 25 

Cem’an yekün 195 

 

Sahhü’t-taksim beyne’l-verese 3090 

Hisse-i ibn-i Mehmed Akil 772,25 

Hisse-i ibn-i Şeyh Mehmed 772,25 

Hisse-i ibn-i Mustafa 772,25 

Hisse-i bint-i Ayyuş 386,50 

Hisse-i bint-i Fatma 386,50 

 

Sayfa 184/Belge 39 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 
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Medine-i ayntab mahallâtından Tarla Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

vefat iden Kabz Mehmed bin Hacı Mustafa’nın veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi emine 

bint-i Mehmed ile Hacı kebîr oğulları Mustafa ve Mehmed ve sağîr oğlu Mehmed kebîre 

sağîre kızı Hadice’ye inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sâğîrân-ı mezbûranın 

tesviye-i umûrlarına ve mâl-ı mevrûselerine ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer’den valede ve 

hazaneleri mezbûre Emine Hatun vasi nasb ve tayin olunub ol daha vasiyet-i mezbûre-i kabul 

eyledikden sonra vasi-i mezbûre taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l 

verese tevzi’ ve taksim olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur 

FÎ 9 Cumâde’l-‘ahire 1282 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der mahalle-i mezbûre  2000 

Merkeb re’s 1 150 

Şair kile 3 150 

Hınta kile 1,25 200 

Mısır zarbı kebet(?) 5 400 

Bakır batman 2 100 

Kilim atik 2 50 

Çuval ve harar 4 50 

Bostanda zebvecat hisse  150 

Hırdavat   50 

Cem’an yekün 3300 

 

Minhâ’l-ihrâcât  

Techîz ve tekfîn 100 

Resm-i kızmet 80 

Kaydiyesi 5 

Mesarif-i mutasarrıf 25 

Cem’an yekün 210 

 

Sahhü’l-bakî li’t-tâksim beyne’l-verese 3090 
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Hisse-i zevce-i mezbûre 389,25 

Hisse-i ibn-i Mustafa 772,25 

Hisse-i ibn-i Mehmed 772,25 

Hisse-i ibn-i Mehmed Kanber 772,25 

Hisse-i bint-i mezbûre Hadice 389,50 

 

Belge 40 

(Sayfa numarası yok) 

Bâdî-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Kızılca Mescid Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefat iden Hasan Hüseyin bin Mehmed ‘in veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Elif 

bint-i Şeyh Mehmed ile sulbîye sağîr oğlu Mertev(?) Mehmed ve sulbîye sağîre kızları Ayyuş 

ve Zeyneb ve anası Ayyuş Hatun inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrûn-ı 

mezbûrenin tesviye-i umûrlarına ve mâl-ı mevrûselerine ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer’den 

bâ-hüccet-i şer’îyye vasi nasb ve tayin olunan valide ve hazaneleri mezbûre Elif Hatun taleb-i 

marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve biyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iyye tevzi’ ve 

taksim olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur hurire fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min şehr-i rebiü’l-evvel lisene isneyn ve semânîn ve 

mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der mahalle-i mezbûre  3000 

Evan nahsiye 53 1060 

Beyaz nakışlı kilim 1 120 

Kırmızı nakışlı kilim 1 200 

Nakışlı çuval 12 400 

Kıl kilim 2 120 

Kıl çuval 4 60 

Tüfnin aded  250 

Niş takı tabanca çift  100 

Def’a tabanca çift 1 80 
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Def’a tabanca tak 1 30 

Türki hakiyesi  1 15 

Palabcak 1 25 

Merkeb re’s 1 350 

Menzilde mevcud hınta kile 9 1600 

Kale altında kasab dükkânı 2 2000 

Karagöz vakfında bağ 2 1000 

Yokuş ardında nam mahalde bağ 1 600 

Bostancı kıyamet Ali yedinde inek rub’ hisse  250 

Şuhme karyesinden gelen hınta ve mercimek  290 

Bostancı kıyamet Ali yedinden alınan para  1000 

Hacı Ahmed’in oğlu Sacid’den alınan koyun ve keçi bahâları  25900 

Kürt Arab oğlu zimmetinde olub kabz olunan  10772 

Kürt halludan tahsil olub vasiye teslim  12000 

Kasab Abuş zimmetinde olub kazb olunan  500 

Kasab hali Mehmed’den tahsil valide-i mezbûreyehissesine  11500 

Kayın babası Mamu’dan tahsil vasiye teslim  7600 

Kasab Hacı Bucak zimmetinde olub kabz olunan  10000 

Hacı Emin oğlu Mehmed’dan tahsil vasiye teslim  667 

Kasab Kızan Mehmed zimmetinde olub kabz olunan  9000 

Şuhme karyeli Ali’den alunan keçi bahâları  21000 

Vasi-i mezbûreye teslim olunan keçi ve kaydan bahâları   100 

Vasi-i mezbûreye teslim olunan keçi ve koyun bahâları   100 

Hırdavat han  100 

Cenfik nam kimesne zimmetinden tahsilleri vasiye teslim  300 

Cem’an yekün 102489 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 489 

Mehr-i muahher der fermit 1000 

Resm-i kızmet 2550 
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Kaydiyesi 155 

Dükkân ta’dine ve duyûn-ı müteferrikaya virilen 155 

Cem’an yekün 4349 

 

Sahhü’t-tâksim beyne’l-verese  

Hisse-i mezbûre Elif 

12267,25 

Mehir  1000 

    13267,25 

Hisse-i ibn-i Mehmed  24758 

Hisse-i bint-i Ayyuş  17379 

Hisse-i bint-i Zeyneb  17379 

Hisse-i ümm-i mezbûre Ayyuş 16356 

Sayfa 185/Belge 41 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Fi’l-asl Şam-ı Şerif ahalisinden olub Medine-i Ayntab’da vaki nalband dükkanında 

misâfiren sakin iken…  varis ve marûf ve marûfesi olmadığı halde bundan akdem ecl-i 

mev‘ûdesiyle vefat iden Yusuf nam müteveffanın tereke-i mevcûdesi bi’l-emanet cânib-i 

beytü’l-mâle aîd ve raci olmağın beytü’l-mâl-ı mezkûre mamûr ve taraf-ı şer’îden mezûn 

Mehmed Çavuş nam kimesne taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve sûk-i 

sultanide bi’l-müzâyede bey’ olunub Medine-i mezbûre mâl sandıkına teslim olunan 

müteveffâ-yı merkûmun terekesinin esmân-ı hâsılası defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur hurire fî’l-yevmi’h-hamis ve’l-ışrîn min şehr-i rebiü’l-‘ahir lisene isneyn ve semânîn 

ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Kısrak re’s 1 560 

Atik hakye 2 14,25 
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Atik hakye 1 3 

Demir bakağı 2 17 

Kaşağı 1 1 

Arka esvabı  34 

Cem’an yekün 629 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  85,25 

Resm-i kısmet 14 

Kaydiye 1 

Dellâliye 10 

Cem’an yekün 110,25 

 

Sahhü’t-taksîmü’l-sanduka 519 

Dellâliye ve kaydiye nısfları 5,25 

    524,25 

Mamûr-ı merkûm Mehmed Çavuş marifetiyle medine-i mezbûre mah sandukasını 

teslim olunan yalnız beş yüzyirmi dört guruş yirmi paradır 

Belge 42 

Birecik’e tabi Mezar Karyesi’nde sakin iken bundan akdem vefat iden aydın 

ahalisinden zahirde varis ve marûf ve marûfesi olmayub keffe-i terekesi beytü’l-mâle aîd 

olduğundan Medine-i Ayntab’da sakin berber Mustafa bin Mehmed zimmetinde iki yüz elli 

altı guruş otuz beş parası merkûmdan tahsil Sevilmez oğlu Mehmed Ağa marifetiyle medine-i 

mezbûre mâl sandukasına teslim olunduğu işbu hâslı kaydiyesidir 

Fî 25 Şabanü’l-mükerrem 1282 

Sayfa 186/Belge 43 

Fî’l-asl Erzurum ahalisinden olub Medine-i Ayntab’da vaki Tütünhanı dimekle marûf 

nam handa misâfiretle sakin iken bundan akdam ecl-i mev‘ûdesiyle vefat iden Mısdık(?) 
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zâhirde varis-i marûf ve marûfesi olmayub tereksinin kâfesi cânib-i beytü’l-mâle âid olmağın 

medine-i mezbûrede kaîmakam ve beytü’l-mâle mezkûr mamûr refetlü Sadık bin Efendi 

tarafından vekil ve taraf-ı şer’iden mazûn Mustafa bin Hasan nam kimesne taleb-i marifeti ve 

marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve suk-i sultanide bi’l-müzâyede bey’ olunub medine-i 

mezbûre mâl sandukasını teslim olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesinin semânı defteridir 

ki ber-veh-i âtî zikr ve beyân olunur hurire fî’l-yevmi’h-hamîs ve’l-ışrîn min şehr-i 

ramazanü’l-mübarek lisene isneyn ve semâniîn ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Nakdiye para  280 

Yorgan 1 35 

Döşek  23 

Kebir yağmurluk 1 30 

Atik arka esvab  20 

Cem’an yekün 389 

 

Minhâ’l-ihrâcât  

Techîz ve tekfîn 89 

Resm-i kısmet 7,25 

Kaydiye 0,25 

Cem’an yekün 98 

 

Sahhü’l-bâki 292 

Medine-i mezbûre mâl sandukasına teslim olunan iki yüz doksan iki guruşdur 

Sayfa 188/Belge 44 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Medine-i Ayntab’a tabi Burc karyesi ahalisinden hür ve akîl olub ber-vech-i âtî iki elli 

bi’l-külliye amîl olduğu Çerkeszade  el-hac Osman Ağa bin Osman ve Ali bin Ömer nam 

cerasin müslimin ihbarlarıyle şer’an zâhir olan baisü’l-i‘lâm İsmail bin Mehmed nam kimesne 

meclis-i liva-yı makûd-ı huzûr-ı şer’îye me‘âlî-yi ‘ukûdda karye-i mezbûre ahalisinden Ali 
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bin Bozoğulan Mehmed ve İbrahim bin Mustafa nam kimesneler muvâcehelerinde üsenyenihe 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb târih-i i‘lâmdan üç sene akdem kâ’imakam Sabık ref’etlü Rüşdü 

Bey zamanında karye-i mezbûr ahalisinden bazı kesan meyanelerinde bazı cihetle nefsaniyet 

ve adavet zâhure gelüb birbirleriyle münazı ve muhaseme vuku’bulmağla cânib-i hükümetden 

eşhas merkûmun ihzarlarına merkûmanın mübaşir-i mahsusa gelüb merkûmun  benden sual 

ve eraelerini taleb eyledikde ben dahi merkûmun mahalli ba’deden mebaşir mezbûre erae 

eyledigimde işbu Ali ve İbrahim eşhas merkûmeye hevadarlık sevdasıyla benim üzerime 

hücum ve ellirinde bulunan bu budayacık tagayyür olunur illet-i carihetler ile iş bu Ali işbu 

muayene olunan sağ elimin bileğine iki defa amden darb-ı cerh ve işbu İbrahim dahi sol ilimin 

bileğine bir defa amden darb ve cerh mezkûrelerin te’sirlerinden ba’de-sir işbu iki elim amil-

manda olmağla sual olan mûcebi şer’îye icra buyrulmak matlûbımdır didikde gıbbe’s-sual 

merkûman Ali ve İbrahim heveslerinde tahir-i mezkûride müddeî-i merkûm İsmail’in vech-i 

muahher iki eli mecruh olub ba’de-sir amil mande veşel olduğuna ikrarı ancak darb ve cerh 

mezkûrların mendulerden sudûruna inkar eylediklerinde müddeî-i merkûm İsmail’den 

müddeî-i meşrûhesine beyine taleb olunub husus-ı mezkûre arifan ve lede’t-tezkiye 

makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr olunan Hezik Karyesi ahalisinden Mehmed bin Ali ve 

Ayntab ahalisinden Mehmed Emin bin Mehmed nam kimesne şehadetleriyle müddeî-i 

merkûm müddea-yı meşrûhasını bi’l-mevûcehe ber-nech-i şer’î ba’de’l-isbât ve’l-hükm 

mucebiyle müddeî-i mecrûh-ı merkûm İsmail’in sağ eli içün nısf-ı diyet recl olan beş bin 

dirhem-i şer’i sehim halis müddeî-i alliye carih-i mezbûr Ali üzerine ve sol eli içün kezalik 

nısf-ı diyet-i reclesi olan beş bin dirhem şer’i sehim halis müddeî-i aliye cerh-i mezbûr 

İbrahim üzerine şer’an lazım gelüb zikr olunan cam’an on bin dirhemden beşirbin dirhem 

gümüşün diyet-i ramile-i recil kıyası sülüsleri olan üç bin üç yüz otuz üç ve bir sülüs dirhemi 

işbu târih-i i’lâmdan itibaren bir sene takribine kadar ve bakiyeleri olan bin otuz altmış altışar 

ve ikişer dirhem dahi sene-isaniye hitamına değin ikişer taksit ile her biri mâ’da mecrûhe-i 

merkûm İsmail tamamına edâ ve teslim carihane-i mezbûrun Ali ve İbrahim tenbih olunduğu 

müstecil ve huzûr-ı âlilerine 

Sayfa 189 

İlâm olundu bâ-fi’l-emr hazret-i mine’l-emridir Fî’l-yevmü’h-hamis min şehr-i 

ramazanü’l-mübarek lisene isneyn ve semânîn ve mi’eteyn ve elf  
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Belge 45 

Medine-i Ayntab mahallâtından Akyol Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

vefat iden Mehmed Ali bin Torun Mehmed’in veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Safiye 

bint-i Bahaaddin(?) ile sulbî sağîr oğlu Mehmed’e inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan 

sonra sağîr-i merkûm Mehmed’in tesviye-i umûruna ve mâl-ı mevrûsesine ahz ve kabz ve 

hıfza kıbel-i şer’îden vasi nasb ve tayin olunan valide ve hazanesi mezbûre Safiye Hatun ve 

kezalik hasbi nazır nasib ve tayin olunan ve kezalik-i nasbi nazır oğlu Mehmed taleb-i 

marifetleri ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’şer’îyye tevzi’ 

ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur hurire Fî’l-yevmi’r-rabi min şehr-i zi’l-kade-i şerif lisene isneyn ve semânîn ve 

mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Menzil-i mahalli mezbûre  500 

Atik yatak kat 1 70 

Atik palaz 3 30 

Atik çuval 3 15 

Tennur yorgan 1 30 

Bakır batman 4 200 

Sandık 2 20 

Çift takımı  50 

Koca inek ve buzağı 2 150 

Ton aded 1 150 

Topal merkeb 1 60 

Karagöz vakfında bağ  Tiyek 600 700 

Kuru köprü nam mahalde bağ Tiyek 400 500 

Tutlu kapuda nısf hisse yenice bağ Tiyek 200 250 

Güyber nam mahalde yenice bağ Tiyek 300 100 

Bostandan kabz olunan sulu bahası  500 

Hırdavat menzil  25 

Cem’an yekün 3360 

 

Minhâ’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn bâ vasiyet 300 

Resm-i kısmet 76,25 

Kaydiye 5 

Mehr-i muahher zevc 100 

Cem’an yekün 481,25 

 

Sahhü’t-taksîm  3278,25 

Hisse-i zevce-i mezbûre Safiye 409 Para 32,25 

   Mehr  100 

     509 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed 2868 Para 28,25  

Sayfa 190/Belge 46 

Badi-i Defter-i Kassâm Oldur ki; 

Medine-i Ayntıb mahallatından Seng-i Hoşkadem Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan akdem vefat iden Molla Mehmed bin Mehmed Efendi’nin veraseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkelerin Hatice bint-i Mehmed ve Ümmü Gülsüm bint-i Kebabcı Mehmed ile zevce-i 

mezbûne Hatice Hatundan mütevelliden sulbî sağîr oğlu Mehmed ve sağîre kızları Şakire ve 

Askalan ve muzbûre Ümmü Gülsüm mütevelliden sulbîye sağîre Arab Emine ve Ayyuş 

inhisar-ı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrûn merkûmun Mehmed ve Şakire ve 

Askalan’ın tesviye-i umûrlarına ve mal-ı mevrûselerine ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şerden 

valideleri mezbûre Hatice hatun vasi nasb ve tayin olunub ve sağîren mezbûran Arab emine 

ve Ayyuş’un tesviye-i umûrlarına ve mal-ı mevrûselerine kezalik ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i 

şerden vasi min kable’l-ümm ceddeleri merkûm Kebabcı Mehmed vasi nasb ve tayin olunub 

vasiyen merkûman taleb-i marifetleri ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm beyne’l-verese bi’l-

farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki; ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurire Fî el-yevmü’s-salis ve’l-ışrîn min şehrî zi’l-ka’de şerif 

lisene isneyn ve semanin ve mi’eteyn ve elf 

 

Cins Miktar Guruş 
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Menzil der-mahalle-i muzûre  250 

Bakır batman  33 1044 

Tunç 1, havan ve ibrik  40 

Yorgan 1, Yasdık 1  18 

Döşek 

Mandal 

Kilim 

Halı  

Cicim ve haşye 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

 

200 

Def’a yorgan, döşek, yasdık  3 150 

Mandal ve kilim  3 90 

Meşlah, boz aba 1 

1 

 

50 

Yaşhiz 1 30 

Çuka takım  2 20 

Mevcûd hınta  12 300 

Şair  5 100 

Bulgur  4 100 

Nohud  2 40 

Deli tütün batman   40 

Anbar zâhire  6 150 

Kara bayırda bağ  1 100 

Kızılhisar’da bağ karalık  1 300 
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Karye-i mezbûre turabında ağlak yenice bağ  1 100 

Sulu derede bağ ve ceviz  70 

Kale altında harabe dükkân  200 

Tebeşirde Abdullah yedi oğlu baki bağ 1 500 

Merkûmede şair …  8 100 

Nohud ve mercimek  12 150 

Sadık karyesinde Yusuf oğlu yedinde şair  12 150 

Meydan başında hadravat bostan meşare  160 400 

Kısrak yek çeşim(?) 1 300 

Mankal 1 30 

Nakdiye-i mevcu 1 46 

Kelam-ı kadim hediyesi   80 

Hırdavat menzil  50 

Cem’an yekün 14481 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn bâ vasiyet 813 

Mehr-i muahher zevce Hadice 819 

Mehr-i muahher zevce Ummü Gülsüm 700 

Sim-i kısmet 341 

Kaydiye adı 21 

Cem’an yekün 2081 

 

Sayfa 191 
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Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese    1190 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hatice 743,25  

Hisse-i zevce-i Ümmü Gülsüm 743,25  

Hisse-i ibn-i Mehmed 3470,25  

Hisse-i bint-i Şakire 1735                    Para 15 

Hisse-i bint-i Askalan 1735 Para 15 

Hisse-i bint-i Arab emine 1735 Para 15 

Hisse-i bint-i Ayyuş 1735  

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hatice    743 

Mezbûrenin mehir alacağı     700 

        1443 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed    3470 

Hisse-i bint-i Şakire ve İsfelan(?)    3470 

        8385 

Teslimat 

Menzilden sülüsan hisse     1666 

Bostandan kırk sekiz sehimden otuz sekiz sehim hisseleri 4133 

Bedratdan kazalik hisseleri       775 

Bakırdan hisseleri batman 22       695 

Yorgan 9, döşek 1 yasdık 3, mandal1, kilim 2, halı 1   320 

Cecim1, hasebe 1 50; Kelam-ı kadim hediyesi 80    130 

Meşlah ve yüz aba 2          80 

Kızılhisar’da karalık bağın nısf hissesi     150 

Karye-i mezbûren ağlak yenice bağın tamamı    200 
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Sulu dere harab bağı ve ceviz eşcarının tamamı      70 

Mevcûd hıntadan hisse 8       200 

Mevcud arpadan hisse 5         68 

Nohud 1, bulgurdan 2          82 

Anbar 3           75 

Kale altında harab dükkânın tamamı      200 

Deli tütün mevcud batman26       130 

Hırdavatdan nısf hisse         25 

Kısrak nısf hissesi      150 

        9151 

Nakdiye       346 

        9497 

Techiz ve tekfin ve mahkeme masrafına havale olunmuşdur1111 

        8385 

Sayfa 192 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ümmü Gülsüm   743 

Mehir alacağı       700 

        1443 

Hisse-i bint-i Arab Emine ve Ayyuş    3471 

        4914 

Teslimat 

Menzilden sülüs hissesi       833 

Bostandan kırk sekiz sehimde on yedi sehim hisseleri 2266 
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Bedratdan kezalik hisseleri       425 

Bakırdan çörek ve sağ batman 11      353 

Yorgan 3, döşek 1, yasdık 3, mandal 1, kilim 2    240 

Tunç havan 1, ibrik 1, …1, çubuk takımı2, anbar 3    180 

Karalık bağın nısfı turabında ağlak bağın tamamı    250 

Hınta 3, arpa 2, nohud 1       151 

Deli tütün hisseleri batman 14       70 

Hırdavat menzilinden nısf hissesi       25 

Nısfı hisse kısrak       150 

Bulgur 1, mankal 1        67 

          5102 

Techiz ve tekfin masrafına havale          88 

        49141 

Sayfa 193/Belge 47 

Badi-i Defter-i Kassâm Oldur ki; 

Medine-i Ayntab’a tabi Dorlı karyesi sakinlerinden iken bundan akdem katlen vefat 

iden Selim bin Hasoş’un(?) verasti zevce-i menkûhe-i metrûkeleri Zeliha bent-i Mehmed ve 

Aişe bint-i Hasan ile sulbi kebîr oğulları Hamu ve Mehmed ve Hasan ve Mehmed ve kebîre 

kızı emine ve sağîre kızları Fatma ve Gülli inhisar-ı şeran zâhir ve âşikâr oldukdan sonra 

sağîrun mezbûrun Mehmed ve Fatma ve Gülün tesveye-i umûrlarına ve mâl-ı mevrûsuna ahz 

ve kabz ve hıfza kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olunan valideve hazaneleri mezbûren Zeliha 

Hatun vasi nasb ve tayin olunub oldu vasiyeti mezbûren kabul eyledikden sonra vasi-i 

mezbûre taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrir ve terkim ve beyne’l-verese bi’l farîzatü’ş-

şer’iye tevzi’ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki; ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur fî el-yevmü’l-hamîs ve’l-ışîn min şehr-i zi’l-hicce şerif-i lisene îsneyn ve 

semanin ve mi’eteyn ve elf 
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Cins Miktar Guruş 

Menzil der-karye-i mezbûre  10000 

Kızılcakend turabında zeytun eşcar-i matluke hayırlık  2000 

Azaz-i bağ Fatma  3000 

Öküz aded  2 550 

Merkeb re’s  1 200 

Bakır batman  9 450 

Yatak kat  1 150 

Def’a yatak kat 2 köhne 2 150 

Kilim çuval  2 30 

Çeket takımı  50 

Pınar başında hayrelik  500 

Keçi aded  1 40 

Çocuk yorganı mandal(?)  40 

Hırdavat menzili  40 

Cemal yekün  12205 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 205 

Mehr-i sebatve bade’l-helf zevce-i mezbûre Zeliha 1000 

Deyn sebat ve bade’l-helf 500 

Deyn sebat merkum hasan ve bede’l-helf 200 

Cem’an yekün 1905 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 10300 

Hisse-i zevce-i mezbûre Zeliha 643 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayyuş 643 

Hisse-i ibn-i Mehmed 1638 
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Hisse-i ibn-i Hamu 1638 

Hisse-i ibn-i Hasan 1638 

Hisse-i ibn-i Memed 1638 

Hisse-i bint-i Emine 819 

Hisse-i bint-i Fatma 819 

Hisse-i bint-i Gül 819 

 

Sayfa 194 

Matlubat zevce-i mezbûre Zeliha 

Mehr-i muahheri   1000 

Alacağı      500 

Hisse-i ırsıyesi     643 

     2143 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed 1638 

Hisse-i bint-i Fatma ve Gül  1638 

     5420 

Teslimat 

Ber-vech-i muharrer zeytun escarı mahluta hayırlık nasf-ı hissesi sabikesi 3000 

Azaz-i bağın kezalik nısf-ı hisse-i seyuka     1500 

Bakır batman 5        250 

Keçi aded 1           45 

Yatak kat 1         150 

Öküz adid 1         200 
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Menzil semeninden olmak üzere merkûm Hasandan havale  375 

          5525 

Techiz ve tekfin masrafına havale        105 

          5420 

Matlubat zevce-i mezbûre Eişe 

Hisse-i kendinde          623 

Hisse-i ibn-i Hamu        1638 

Hisse-i ibn-i Mehmed        1638 

Hisse-i ibn-i Hasan        1638 

Hisse-i bint-i Emine          819 

Hasanın alacağı          200 

          6578 

Teslimat 

Menzil tamamı        1000 

Bınar başında hayırlık tamamı        500 

Zeytun escarlarıyla mahlut hayırlık nısf hissesi    3000 

Bakır batman 4          200 

Öküz aded 1           350 

Merkeb re’s 1           200 

Çocuk yorganı ve mandal          40 

Çift takımı            50 

Hırdavat menzil           40 

          6380 
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Atik yatak kat 2          150 

Azazi bağ nısfı hissesi       1500 

          8030 

Zevce-i mezbûre Zeliha tarafından (silik)       308 

          6672 

              94 

          6578 

 

          6578 

Hasana havale           200 

          6778 

 

Sayfa 195/Belge 48 

Medine-i Ayntab mahallatından Şehreküsdü Mahallesi sakinelerinden zat-ı tarif-i şer’i 

ile maruf olan Meryem bint-i Ali nam hatun tarafından vekil müseccel-i şer’î-ş daîyesi Maho 

bin Kayalı Ali nam kimesne meclis-i şer’îde mü’vekkileri mezburenin zevci muhâla’a  Ömer 

bin Durmuş mahzarında ikrâr-ı tam ve tâkrir-i kelâm idüb işbu merkûm Ömer mütevekkilem 

mezûrenin zevce-i razı olub meyanelerinde hüsn-i ma’şeretleri olmadıklarından zimmetinde 

mütekir ve makud-ı aliyye olan mihr-i muahhir malumesinden ve yüz altı guruş alacak 

hakkında fari olub ve nafka-i ‘adet muanevet sakinesi müvekkilem mezbûrenin kendi üzerine 

olmak üzre mukabelesinde mezbûreyi hâl idüb ben dahi bi’l-vekale hâl’i mezkûre ba’de’l-

kabul zevce-i zevcine dair âmme-i deâvi ve kâffe-i muhâsemâtından kabul-i havi tarafın 

asaleti ve vekâleti zimmetlerimizi ibra eyledik didikde merkûm Ömer veki-i merkûma cümle-i 

kelimât-ı meşrûhasında tasdik eylediği kaydıdır fî 15 reb’iül-ahir 1283 

Belge 49 

Vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Suyabatmaz Mahallesi 

sakinlerinden iken bundan akem fevt olan hacı Ayyuş bint-i Mustafa’nın zâhiren varis-i maruf 

ve marufesi olmayub terekesi beytü’l-male aid ve raci’ olmayub Medine-i mezbûre eytam 

müdiri Hacı Hakkı Efendi taleb ve marifeti ve marifet-i şer’iye tahrir olan terekesi defteridir 

ki; ber-vech-i âti zîkr ve beyan olunur  
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Fî Rebiü’l-ahir 1283 

 

Cins Miktar Guruş 

Çit büzme yasdık 3(belirgin değil) 18 

Kımızı yüzlü yasdık 3(belirgin değil) 22 

Keten yüzlü yasdık 4 55 

Döşek 

Yorgan 

Atik çuval 

1 

1 

 

 

200 

Makrube 1 15 

Ceket  1 10 

Koyun 

Keçi 

4 

1 

 

290 

Def’a döşek  88 

Kırmızı kilim 

Kıl kilim 

Mesir 

1 

1 

1 

 

 

84 

Siyah kilim 

Ve tahtu aliye 

1 

5 

 

55 

Mandal 

Kıl kilim 

Şaki(?) 

1 

1 

2 

 

 

52 

Bakır dügüm ve 

Haşiye 

1 

1 

 

40 

Darı demir ufakları keçi bacağı  36,25 

Siyah üzüm ve yeşir  51 

Çit yüzlü döşek 

Mandal 

Kilim 

Döşek çarşafı 

Keçi 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

123 

Kebir sini bakır 1 200 

Kıl halı 1  



82 
 

Küçük satıl çaydanı 1 51 

Kebir halı  140 

Bakır ibrik,  

Şamdan,  

Şerbet tası,  

Cam tas,  

Sehil lengeri 

3 

1 

2 

1 

3(?) 

 

 

 

 

85 

Boğça  

Harar 

Meşefe 

1 

1 

1 

 

11 

(okun

aksız) 

Koyun 

Keçi 

3  

(okunmuyor) 

 

453 

Demir mankal 

Kahve tası 

1 

1 

 

100,25 

Yazılı tas  

Boncuklu serme çorab 

Bakır küçük sini 

1 

1 

1 

 

 

13 

Legençe 

Sair  

Şal kuşak 

Tütün tabası 

1 

1 

5 

1 

 

 

 

21 

Su satılı 1 100,25 

Bakır küçük sini  13 

Bakır kazgan  

Kahve değirmeni  

1 

1 

 

63 

Demir makas 1 7 

Şerbet ibriği ve koku şişeleri  21 

Don kazganı 

Mizmiye(?) kanaviçek 

1 

1 

 

73,25 

Firenklik çekmecesi  16,25 

(silik) kefişler çatları  19,25 

Altun kol bağı  770 
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Dümüş tarak 4 90 

Def’a koyun 7 142 

Bakır don kazganı 1 400 

Cem’an yekün 40090 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Resm-i kısmet 102,25 

Kaydiye 6 

Varaka-i bahâ 3,25 

Hastalığında mezbûreye hizmet iden hatuna ücret 70 

Dellâliye 80 

(silik) ye icraat (okunmuyor) 

Bakkal ve kasaba ve itare divânı (okunmuyor)6 

Kuyumcu ve kazancıya ücret 36,25 

Minhâ’l-ihrâcât 3862 

 

(Silikk) 

3620 

1206 

2414 

Sevilmezzâde Seyyid Efendi müteveffiye-i mezbûrenin sülüs mallından techîz ve tekfîn ve… 

vasi isbat idüb 

Sayfa 196/Belge 50 

Bâdî-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Sagir Paşa Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Emine bint-i Ahmed’in veraseti zevc Naki Halil bin Halil ile sadır sağîr oğlu 

Mehmed ve anası Elif Hatun inhisârı şer’an zâhir oldukdan sonra sağîr-i merkûm Mehmed’in 

tesveye-i umûruna mâl-ı mevrûsesine ahz ve kabz ve hıfza velisi bulunan babası merkûm 

Halil taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l verese bi’l-farîzatü’ş-

şer’îye tevzi’ ve taksim olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-veh-i âtî 

zikr ve biyân olunur hurire fî’l-yevmi’t-tâsî ve’l-ışrîn min şehr-i rebiü’l-ahir lisene selâse ve 

semânîn ve mi’eteyn ve elf 
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Cins Miktar Guruş 

Sahik 3 15 

Lengeri 1 5 

Tas 2 15 

Sini 1 40 

Leğence 1 14 

İbrik 1 15 

Safre 1 15 

Atik çarşab 2 30 

Atik cedid kuşak 2 40 

Acem bağçası 1 10 

Yüz yasdığı 1 5 

Çit boğcalar 6 20 

Çit veçetere zıbın 3 70 

Gömlek 1 3 

Çuka atik arifan 1 15 

... 3 6 

Meşefe 6 45 

Makreme 

Harar 

1 

1 

 

20 

Şal şalvar 1 10 

Yazma 1 3 

Kilim 1 50 

Sandık 1 15 

Tennur yorgan 1 50 

Keten yorgan 1 120 

Döşek 2 150 

Yasdık 2 30 

Mandal 2 30 

Berberi  1 10 

Altan küpe 1 30 

Altun gerdan 1 40 

Berberi 1 60 
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Çıkrık harme 2 20 

Karagöz vakfında bağ 1 400 

Sade bahâsı ve karz zimmeti zevc  200 

Mehr-i muahher der zimmet-i zevc  400 

Cem’an yekün 2000 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Kefaret … 17 

Resm-i kısmet 50 

Kaydiye 3 

Cem’an yekün 70 

 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese 1930 

Hisse-i zevce-i merkûm  482 

Hisse-i ibn-i merkûm   1126,25 

Hisse-i âmm-ı mezbûre  321,25 

Teslimat 

Keten yorgan 1 120 

Sini 1     40 

Sarı tas 1    10 

Berberi1    60 

Arifan 2    15 

Bağca 6    20 

…ve gömlek    13  

mandal 1    30 

zıbın 1     35 
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   343 

Mahkemeye havale   12 

   331 

Mesarif      9,25 

   321,25   

 

Sayfa 199/Belge 51 

… Kazasına tabi Atmalı karyesi ahalisinden baisü’l-ilâm Mustafa bin Mehmed bin 

(belge tahrip olduğundan okunmuyor) vilayet-i Haleb’e tabi medine-i Ayntab da’vâ 

meclisinde makûd-ı huzûr-ı şer’î meâl-i ukûd-ı medine-i mezbûre mah müdiri olub zikr âtî 

tereke-i bi’l-emâne vaz-ı yedi mütehâkik olan Bekir efendi ibn-i mevacihesinde üzerine da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûre mahallâtından Şehreküsdü Mahallesi sakinlerinden 

iken bundan akdem vefat iden Hasan bin Mehmed ibn-i Abdullah li ebeveyn er karındaşı olub 

babamızın ismi Mehmed ve dedemizin Abdullah ve validemizin ismi Hüsne bint-i Mehmed 

bin Ali ve muskat-ı reslerimiz(?) Atmalı Karyesi olub ben  bu vechle müteveffâ-yı merkûmun 

li ebeveyn er karındaşı olduğumdan veraseti benimle zevce-i menkûhe-i metrûkesi Emine 

bint-i Hacı Memiş bin Hacı Mustafa’ya münhâsıra olub ben Atmalı karyesinde olduğum halde 

karındaşım merkûm Hasan Ayntab’da mahalli mezbûrede vefat idüb  zâhirde zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Emine Hatun’dan gayri varis-i marûfe ve marûfesi olmağla tereke-i 

mütevefffâ-yı merkûm müdir-i mûmâ-ileyh marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve bi’l-

müzâyede bey ve fûruht olub zevce-i mezbûrenin rub’ hissesi da’de’l-ihrâc iki bin sekiz beş 

guruş varis zuhuruna değin emaneti işbu müdir-i mûmâ-ileyh teslim olmağla ve ben 

müteveffâ-yı merkûmun ber-vech-i muharrer li ebeveyn er karındaşı ve ber-vech-i meşrûhe-i 

varis olduğumdan meblağ-ı mezkûre bi’l-verâse  hala talebi derim deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-

sual müdir mûmâ-ileyh cevabında tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan meblağ-ı mezkûre bi’l-

emanet vaz’-ı yedini ikrâr ve müddeî-i merkûmun ber-vech… meşrûhe-i veraset-i müddeâsı 

inkar idecek müdde’î merkûm ber-vech-i meşrûh müdde’ası husûs-ı mezbûre arifân ve her 

biri ber-mûkteza-yı irade-i seniyye bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahalerinden zîr-i 

mestûre ber-vech-i mühr ve imza iden İbrahim bin Mehmed ve Abdallatif bin Mehmed ve Ali 

bin Mehmed ve Mustafa ibn-i Abdullah nam kimesnelerden sırren ve bade alenen lede’l-
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tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbar olunan Abdullah bin Mehmed ve Hamu ibn-i 

Abdullah nam kiminseler şehadetleriyle ber-vech-i şer’î âli ve bi’l-mûvacehe meşrûhâ ve 

mufassalan isbât itmeğin mûcebince müdde’î merkûm Mustafa müteveffâ-yı merkûm Hasa’ın 

li ebeveyn er karındaşı ve ber-vech-i muharrer varis olduğunu ba’de’l-hükmü’ş-şer’î meblağ-ı 

mezkûre iki bin sekiz yüz beş guruş müdde’î merkûm Mustafa’ya satılmış bu yer mûmâ-ileyh 

Bekir Efendiye tenbi olunduğu huzûr-ı âlîlerine ilâm olundı 

Fî 3 Muharremü’l-haram 1286 

Sayfa 200/Belge 52 

İlmü’l-ulemai’l mütebahirin efdalül fuzela-i münevveri’in yenbe’ul fazlü’l-yakin 

keşafül müşkil el-diniyete(?) hilalü’l-muhalati’l-yakinete miftah-ı kenzü’l-hakayık-ı misba’ 

rûmuzü’l-dekayikü’l-mahfuf bi sunufi avatıfi’l-mülük el-âla bi’l-fi’il şeyhülislam müfti’il-

enam olub… mars-ı nişan-ı Osman-i ile birinci rütbe mücid-i nişan-ı zişanı hayz ve haiz olan 

Mehmed Refik Efendi edemallahu te’âla fezaile tevkî-i refî-i hümayunu ve vasıl olacak 

ma’lum ola ki culûsu hümayunum müs’adeti makrun-ı şahanem ve redif ve zindem 

pervanekar-ı mu’addelet disar-ı mülükanem ber-mü’eyyid hilafına vedea-i cenab-ı kibriya 

olan kaffeyi sunuf teb’a-yı devlet-i alliyemin her halde istihsal ve istikmal-ı asayiş ve 

istirahatleriyle beraber hukuk-ı meşru’alarının kıstas-ı adalet ve mu’arı hakkaniyet olan 

şer’îat-ı mutahhara-i ahmediyeye tevsikan hüsn-i rûyet ve muhafazasına ma’tuf ve bu dahi 

esna-yı terakkide lede’l-icâb afâk olunan şuhudun keyfiyet-i şehadetleriyle ve şehadetlerinin 

menat-ı kabul ve adem-i kabulleri olan adaletin vücud ve fûkranına medar ve… ıtıla olan 

tezkiyeye kemal-i devlet(?) ve i’tinaya vabeste menud olduğu halde bir müddetden berü 

şahudün sair tezkiyesi emrinde ağmaz ve müsaha olunarak yalnız ilan-ı tezkiye ile intika 

kılınmakda ve çünki alaniye tarafeyn hazır oldukları halde muvâcehen şuhurda icra olunan 

tezkiyeden ibaret olub tezkiye olunanlarla her ne kadar…muallak ve gayri mevsuk olsalar bile 

yüzlerine karşu cerh ve tazyikleri misüllü bulunmak hasebiyle adl gayri adalden fark ve 

temyiz ve sadık ve kazib-i tarif ve teşhis olunmamakda idüğünden ahval-i ahal zamana 

nazaran bazı hukuk-ı abadın zay olması ihtimalinden görünmeğin hal-i mezkûrun ihlası 

zımmında ba’de ma esna-yı müraffa ve istima-i şuhudda hükam-ı şer’î taraflarından terkikat-ı 

lazıme bi’la-kusur icra olunarak tezkiye-i aliye ile iktifa olunmayub ol-emrde ketbii fakihiye 

ve beyan olunduğu vecihle arif-i fukûhada mestûre tabir olunan varaka-i müddea-i ve 

müddeâ-i aleyhin isimleri ve iddia oluna şey ile şûhudun ismi ve şehadeti ve zatları ve şekl-i 

mahalleri ve babaları ve dedeleri isimleri tahrir ve varaka-i mezkûreye tark-i dûrununa vasi ile 
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üzre tahir olundukdan sonra mezkî-i intisab olunan kimesnelere hakim tarafından ba’de’l-

irsâl-i müzekiler mestûreye beynlerinde feth ve kıra’at idüp içinde isimleri muharer olan 

şahidler adiller ise isimleri tahtını adıl ve makbulü’ş-şehade deyü tahrir ve adiller değil ise 

gayri adl deyü terkim ve imza eyliyerek mestûreyi is’al iden adamı ve aher kimesneye 

mazmunına vakıf itmeksizin üzerini bâ temhir hâkim ve dava idüb adl ve makbulü’ş-şehade 

oldukları muharer ise mertebe-i seniyede beraber oldukları halde şahidler tezkiye-i naibine 

terkifa mahallerinde ilanı tezkiye olunmaları ve gayrı adl merkûm bulunanların şahadetleri 

kabul olunmayub müddeâdan ahz şayid taleb olunmanmusı fî’mâ-bad huzur-u hakimü’ş-

şerîde şahadet idenler mensub oldukları cenabdan yani talebe-i ulumdan ise sakin oldukları 

…(silik) müderrisiyle makud-u ahalisinden ve asakiriden ise bulunduğu …(silik) batanından 

ketebeden ise kalemi zabıtası ve hülafasından ve tüccardan muteber ve mevsuk ahali 

neccardan ve esnaf ise kethüdasıyla neccar ustalarından sınuf-u mezkûre haricinde bulunanlar 

sakin oldukları mahalle ve karyeleri imam ve muhtarlarıyla meu’temed kimesnelerden ber 

menval meşrûh sırren ve da’de alanen tezkiyelerinin icrası ve senedat-ı şer’iyyede merkilerin 

ismi ve şahadetleri tashih olunması ve sırren ve alanen tezkiye olanmayan şuhudun kabl ile 

hakkımdan   

Sayfa 201 

Umum-u hükamın men’ olunmaları ve tezkiyelerin keyfiyeti evrak-ı mahsûsaya tabi 

ile birer kıt’asının tezkiye-i icrâ olunacak mahallere itâsı bi’l-tensib karar virilmiş olduğundan 

ol-babda lazım gelen emr-i şerifin takdiri tarafından ifade ve isbât olunmuş olmakdan naşı 

keyfiyet-i cenabı padişahanem arzı ile lede’l-istizam ol-vechle icrâ-i hususe-i irade-i 

mu’addelet ade-i mülükanem ta’likiyle emr-i hûmayun-ı şahanem sünuh  ve sudûr eylemiş 

olmağın mûktezâ-i  münifi üzre tenbihen ve i’lanen divan-ı hûmayunumdan işbu emr-i 

celilü’l-kadrim sadır ve îtâ olundu keyfiyet-i emr-i irade-i seniyye-i mülükanem memâlik-i 

mahrûsei şahanemde bulunan bi’l-cümle hükkam ve nüvaba i’lan ve işa’nıyla ba’d-ez- zîn 

esna-yı terakkide tâhkikat-ı lazıme ve tedkîkât-ı muktezâ-yı îcrasıyla beraber sırren ve alenen 

tezkiye olunmayan şûhûd-i şehadetleri kabulle hükm idilmesi içün tenbihât lazım ve kaviye 

icrası ve tezkiye-i sırren keyfiyeti evrak-ı mahsûsaya tabi itdirilerek birer kat’asının icab iden 

mahallere itası hususlarına mezid-i itina ve sarf-ı himmeti ve işbu emr-i ‘alişânım sicile kayd 

ile hükm-ü mütebakatın daima ve müstemiren meriü’l-icra tutulması emrine bezl-i-cel minnet 

eyleyesiz tahriren fî’y-yevmi’h-hâvi min şehr-i Cemaziye’l-ahire lisene selase ve semânîn ve 

mi’eteyn ve elf 
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Belge 53 

Şahidlerin tezkiyeleri icra olunacak mahali irsal kılınacak mestûre-i suretidir 

İstanbul’da Molla Gürani mahallesinde sakin Felan Efendi ibn-i Felan ibn-i Felan yine 

İstanbul’da Koca Sinan Mahallesi’nden müderrisinden Felan ibn-i Felan Efendiden kitab-ı 

semeninden bin guruş Mahmudpaşa mahallesinde da’vâ ve müddeâ-î aleyhin inkârına binae 

mâ’dasına işbu mestûre zeyinde ism-i muharrer şahid ile diğer şahid-i şudut itmeleriyle işbu 

ism-i muharrer olan şahidin ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde olub olmadığı bilinmek lazım 

oladuğundan hasbün Allahû te’âla malûmatınız vechle şahid-i mezbûrun ismi zirine makbul 

olub olmadığı tahrîr ile meşab olalar 

Hocapaşa kurbunda Çelebi oğlu Alaaddin mahallesinde ve Mısır Çarşısı muhtarlarında 

orta boylu kumral sakallı Hocazâde Filan Efendi ibn-i Filan ibn-i Filan 

Adl ve makbûlü’ş-şehâde 

İmza 

Yusuf bin el-hac Ahmed an esnafı attaran 

İmza  

El-hac Hasan ibn-i Hüseyin ibn-i Süleyman an esnafı attaran 

İmza 

Ahmed bin İrşad bin Süleyman an esnafı attaran 

Sayfa 202/Belge 54 

Meveddetlü Efendi  

Mürafa-i zımmında şer’îye şuhudun sırren dahi tezkiyelerinin ifa ve icra olunmasın ve 

sırren ve alenen tezkiye olunmayan şahidin şehadetleriyle ûmuma hükm-ü şer’an hakkımdan 

memnu’ olduklarına havi ve tehbihat-ı saireye muhtevi şerif-sudûr buyurulan ferman-ı 

celilü’l… ihrâc itdirilen sur matbu’sundan bir nüshasıyla tezkiye-i setrin keyfiyet-i muamelat-

ı mübeyen numune olmak üzre tab’ itdirilen mestûre varakası leffen taraf-ı şerîfinin irsal 

kılındı tezkiye-i setrin keyfiyet-i icrâsı suret-i ferman-ı alî mezmun münifinden malum 

olacağı vechle ba’d-zin hükkam-ı şerî şerifin istima’ idecekleri şuhû hakkında tadkikat 
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mûktezâ-yı irasıyla beraber inde’l-fukâha mestûre ta’bir olunan varakanın keyfiyet-i 

mu’amelatıyla emr-i tezkiyenin ve ferman-ı muadelat-ı envanın natık olduğu ahkâmı 

münifesinin ba tamamha ifasına bezl-i mukaderat ve hilafından bi’l-gayet tevaki ve 

mücanebed ve sûru mensumenin birini ihrac itdirilerek dâhil ve eyalet ve evliya bulunan 

kazalar nüvabına irsal ve isaline ve yalnız mestûre-i suretinin ismi ve sair iktîza iden 

mahallere itâsıyla bebaber muamelat lazımesinin nakdiyet-i himmet kılınmak veseyasıyla işbu 

tenbih nâme-i mahsusa ta’mimen tasdir ve bi’l-cümle eyalet-i evliye hükkam ve nüvabına 

tesbil dahi ba’is ve tesyir olundu. 

11 Cumâde’l-ahîr 83 

Belge 55 

Müzekkir Muamelesinin Talimatı ve Tasrifatıdır 

Mestûre zeylinde ism-i muharrer şahedin adl ve makbul olduğu müzekki indinde 

mâlum ise ism-i zirine adl ve makbûlü’ş-şehâde deyü tahrîr adl ve makbûl değil ise kezâlik 

ismi zirine adl ve makbûlü’ş-şehâde gelir deyü tahrîr vaz-ı imza ve yahud temhir olunacakdır 

ve mestûre denilen varakanın mazmunu mamuruna ve aher kimesneye bildirilmeden yine 

taraf-ı derûnuna vazı ile üzeri mühürlenüb yine i’ade kılınacakdır 

Sayfa 203/Belge 56 

Badi-i Defter-i Kassâm Oldur ki; 

Medine-i Ayntab mahallâtından Yahni Mahallesi sakinlerinde iken bundan akdem 

vefat iden Abacı Ali bin Mustafa’nın veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Ümmühani bint-i 

Mehmed ile sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Ali ve sulbîye sağîre kızları Ümühani ve Senem 

ve Zeynep inhısarı şeran zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrunun tesviye-i umûrlarına ve 

mâl-ı mevrûselerini ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şerden vasi nasb olunan valideleri ve 

hazaneleri mezbûre Ümmühani Hatun taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrir ve terkim ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi ve taksim olunan tereke müteveffa-yı merkûmun 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur Fî el-yevmü’s-samin aşer men şehr-i recebü’l-

ferd lisene selâse ve semânîn mieteyn ve elf 

 

Cinsi Miktar Guruş 
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Menzil der-mahalli mezbûre  500 

Yatak kat 1 100 

Atik parça kilim 5 100 

Bakır batman 5 200 

Abacı dükkânı ma tezkah 5 600 

Mevcud boz aba 19 350 

İp batman 8 200 

Arka ekvab bahası  100 

Hırdavat menzil  50 

Cem’an yekün  2400 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 150 

Resm-i kısmet 56 

Kaydiye 3 

Cem’an yekün 290 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 2190 

Hisse-i zevce-i mezbûre 274 Para 5 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed 548 Para 10 

Hisse-i ibn-i merkûm Ali 548 Para 10 

Hisse-i bint-i mezbûre Eshaf 274 Para 5 

Hisse-i bint-i mezbûre Sanem 274 Para 5 

Hisse-i bint-i mezbûre Zeynep 274 Para 5 

 

Sayfa 204/Belge 57 

Badi-i Defter-i Kassâm Oldur ki; 

Medine-i Ayntab mahallâtından Kazaz Bölüğü Mahallesi sakinleriden iken bundan 

akdem vefat iden Gürci Hüseyin bin Mehmed Ali’nin veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Emine bint-i Küçük Mehmed ile sulbî sağîre kızı Emine ve li ebeveyn kız karışdaşı Fatma 
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Hatunun inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrun mezbûrenin tesviye-i 

umûrlarına ve mâl-ı mevrûsesini ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olunan 

valide ve hazaneleri mezbûre Emine Hatun taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrir ve terkim 

ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi ve taksim olunan müteveffa-yı merkûmun 

terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur huriri Fi el-yevmü’s-sabi ve’l-ışrîn 

min şehr-i recebü’l-ferd lisene selâse ve semenin ve mi’eteyn ve elf 

Cins  Miktar Guruş 

Menzil der mahalli mezbûre  5500 

Yorgan 

Döşek 

Yasdık 

4 

1 

1 

 

 

300 

Müste’mel kilim  2 100 

Bakır batman 13 550 

Bakır mangal 1 15 

Palaz 1 5 

Nakışlı boğça 1 30 

Çit gömlek 4 10 

Kazak zıbın  1 20 

Kara Yusuf değirmeninde beş para sehim  1000 

… karyesinde karalık bağ  200 

Atik taht anbar 1 30 

Zahire-i beyt  200 

Hırdavat menzil  20 

Küçük ağanın oğlu el-hac Mehmed zimmetinde olup 

kabz olunan 

 1000 

Cem’an yekün  8500 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 500 

Resm-i kızmet 200 

Kaydiye 12 
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Varaka-i baha 1 

Cem’an yekün 713 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 7787 

Hisse-i zevce-i mezbûre 973 Para 15 

Hisse-i bint-i mezbûre 3893 Para 20 

Hisse-i uht-ı mezbûre 2920 Para 5 

 

Sayfa 205/Belge 58 

Badi-i Defter-i Kassâm Oldur ki; 

Medine-i Ayntab mahallâtından Ali Neccar Mahallesi sakinleriden iken bundan akdem 

vefat iden Hacı Hüseyin Hacı Hasanın veraseti zevcesi Ümmü Gülsüm Hatun il ebeveyn 

karındaşı oğlu Hacı Mehmed ve Hacı Mustafa’ya inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan 

sonra varisin merkûman taleb-i marifetleri ve marifet-i şer ile tahrir ve terkim ve beyne’l-

verese bi’l-farizâtü’ş-şer’iye tevzi ve taksim olunan müteveffa-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurire Fî el-yevmü’s-samin min şehr-i şevval-i 

şerif lisene selâse ve semânin ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Ayineyi sahtan aded 162 1600 

Tevlide meşik 90 600 

Saman yaprağı kantar 12 1000 

Boya testi 1 100 

Boya kazganı 1 100 

Masere kazganı 1 400 

Bakır batman 2 100 

Anbar 1 40 

Bulgur 4 100 

Meşlah zıbun 2 100 

Hırdavat  17 

İbrahimli karyesinde nısf hisse bağ  2250 
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Hacı Mehmed zimmetinde nakdiye  2313 

Cem’an yekün 9400 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 400 

Resm-i kısmet 225 

Kaydiye 13 

Varaka bahası 5 

Cem’an yekün 643 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 8756 

Hisse-i zevce-i mezbûre 1094 

Hisse-i ibn-i ahh Hacı Mehmed 3831 

Hisse-i ibn-i ahh Hacı Mustafa 3831 

 

Belge 59 

İşbu balâda isimleri zikr olunan müteveffa-yı merkûmun varislerinden zevce-i 

mezbûre Ümmü Gülsüm Hatun ve merkûm Hacı Mehmed huzûr-ı şer’iye balada muharrer… 

masere kazganını lazum olanlar bulkur kaynatmak üzre vakfi idüb oğlu Mehmed zahir 

mütevelli nasb ve tayin eyledik deyü merkûm Mehmed zâhiren mahzarında merkum Hacı 

Mehmed ve mezbûre Ümmü Gülsüm Hatun ikrar eylediklerinde merkum Mehmed zâhir dahi 

tasdik eylediği 

Fî 8 Şevval 1283  

Sayfa 206/Belge 60 

Numera 442 

Ma’rûz-ı Dâ’îleridir ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Ali Neccar Mahallesi ahalisinden Akbulti(?) oğlu 

dimekle marûf-ı Ali bin Mehmed nam kimesne meclis-i şerifimde yeni mahallât-ı mezbûre 
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ahalisinden işbu bâisü’l-ilâm Hacı Mehmed ibn-i Mehmed ibn-i Hacı Hüseyin nam kimesne 

mûvacehesinde üzereni da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem vefat iden Hacı Hüseyin 

bin Hacı Hüseyin nam müteveffânın veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Ümmü Gülsüm 

nam hatun ile benim firaşımdan hâsıl ve müteveffâ-yı merkûmun müteveffi kızı (boşluk) 

hatundan mütevellid vasi bulunduğum sağîr oğlum Mehmed’e münhâsıra olmuşken 

müteveffâ-yı merkûmun terekesine işbu merkûm Hacı Mehmed vasi idüb tereke-i 

mezkûreden oğlum merkûm Mehmed’in hissesi olan sülüs erbain bi’l-velaye tarafıma teslim 

beyni şer’îye buyurmak matlûbumdur deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-sual merkûm Hacı Mehmed 

cevabında fî’l-vaki müddeî merkûmun sağîr oğlu merkûm Mehmed müteveffâ-yı merkûm 

Hacı Hasan’ın müteveffa kızının oğlu olduğunu ikrâr ancak ben müteveffâ-yı merkûm Hacı 

Hasan’ın li ebeveyn er karındaşı Mehmed’in oğlu min cihetü’l-masûbe varisi olduğumdan 

müteveffâ-yı merkûm Hacı Hüseyin ve anaları ismi Ayyuş ve dedeleri ismi Abdi olub bu 

cihetle ben müteveffâ-yı merkûmun min cihetü’l-masûbe varis olduğum asilden tereke-i 

mezkûre vazı-yed iderim deyü müddeî-i merkûmun külliyen inkârına mûkâren tasdik itmiş 

olduğu defini husus-ı mezbûre ârifan ve sırren ve alenen lede’l-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbar olunan mahalli mezbûre ahalilerinden İbrahim bin Abdi ve Mehmed bin 

Yusuf nam kimesneler şehadetleriyle bi’l-mevâcihle ber-nech-i şer’î âlî meşrûhen ve 

mufassalan isbat itmegin mûcibince merkûm Hacı Mehmed müteveffâ-yı merkûmun Hacı 

Hasan’ın karındaşı oğlu ve min cihetü’l-masûbe varis olduğuna ba’de’l-hükmü’ş-şer’i 

müddeî-i merkûm ali da’vâ-i mezkûresiyle merkûm Hacı Mehmed’e muarazadan men’ 

olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı alilerine ilâm olundu hurire fî’l-yevmi’l-âşer min şehr-i şeval-i 

şerif lisene selase ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Sayfa 207/Belge 61 

Ma’rûz-ı Dâ’îleridir ki 

Medine-i Ayntab ahalisinden Nakkaşoğlu bâisü’l-ilâm toros veled-i Karabet meclis-i 

şer’îde medine-i mezbûre tabi İsbatrın mezrası karyesi ahalisinden Osman bin Ahmed nam 

kimesne mûvacihesinde üzerine da’vâ idüb merkûm Osman’da Kırıkçı oğlu Agob’dan 

havaleten üç yüz kırk bir guruş alacak hakkım olmağın istedim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sual 

ve ikrâr mûcibiyle meblağ-ı mezkûre müddeî-i merkûm edâsı teslims ilzam olunduğu huzûr-ı 

âlîlerine ilâm olundu 

Fî 9 Şecvval 1284 
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Belge 62 

433 

Medine-i Ayntab mahallâtından Kurb-i Kayacık Mahallesi sakinleriden zukak 

esnafından Abuşzade Hacı Ahmed Ağa bin Mehmed Emin nam kimesne medine-i mezbûre 

da’vâ meclisinde makûd-ı meclis-i şer’î meâli ukûd-ı medine-i mezbûre ve meclis-i mezbûre 

saîr oğlu Abdulhalim’in tesviye-i umûruna bâ-hüccet-i şer’î vasi-i mensûbesi olan Fatma bint-

i Hacı Mustafa nam hatunun vekili müseccel-i şer‘îye sulbî kebîr oğlu Mustafa bin Ömer 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb işbu Mustafa’nın müvekkilesi ve validesi Fatma 

Hatun vasi olduğu sağîr-i merkûm Abdulhalim’in malından bî’l-vasiye bakır kırk aded semen 

Osman-i lirası edâsına ve teslim eylediğinde ben dahi yedinden istidân ve kabz ve umûruma 

marifle istihlak idüb meblağ-ı mezkûr ile semen işbu tarih-i kitabdan bir sene tamamına değin 

müeccil ve mevudiyeti sağîr-i merzbûrun malından vasi-i merkûm Fatma Hatun yedinden 

iştira ve kabz eylediğim bir aded acem şalı ve bir aded silah saat semeninden vâzi’ül-şer’ aded 

Osman-i lirası zimmetimde sağîr-i merkûm Abdalhalim vacibü’l-edâ ve lazımü’l-kezâ 

deynimdir didikde gıbbe’t-tasdik medine-i mezbûre mahallâtından Kurb-i Zincirli Mahallesi 

ahalisinden ve zukak esafından İmamzâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hüseyin Ağa ve İbn-i Şükr 

mahallesi ahalisinden Sevilmezzâde Hacı Mehmed baba ibn-i Hacı Mehmed Ağa ve mahalle-i 

mezbûre ahalisinden ve Helvacı Hacı Mehmed Seyyid Ağa ibn-i Osman nam kiminseler 

meclis-i ukûd-ı mezkûrede vasi-i mezbûre Fatma Hatun’un vekil-i müseccil-i şer’iye oğlu 

merkûm Mustafa mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mukır-i merkûm Hacı Ahmed 

Ağa’nın zimmetinde sağîr-i mezbûr Abdulhalim cihetiyede mezkûriyetinde edâsı vâcîbü’l-

deyn olan meblağ-ı mecmu’a kırk altı aded ayn-ı Osmânî lirasına tarafından bi’l-emr ve’l-

kabul kefalet-i müstalike-i sahîh-i şer’îye ile bizler dahi müte’akiben kefil-i bi’lmâl ve 

zemanlar(?) olub ve ahd-i hûma aherin zimmetine kefalet-i hasebiyle lazım gelen meblağ dahi  

kezâlik bi’l-emr ve’l-kabul başka başka (silik) eyledik didiklerinde gıbbe’t-tasdik-i şer’î mâ 

vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı hurire fî’l-yevmi’h-hâvi ve’l-ışrîn min şehr-i ramazanü’l-

mübarek lisene selase ve semânîn ve mi’eteyn 

Şuhûdü’l-hâl 

Bahaddin Efendi Nurs Bey Efendi, Eytam müdiri Hacı Hakkı Efendi, İmamzade Hafız 

Efendi, Es-seyid Mehmed Efendi ve gayrûhum 

 

Sayfa 208/Belge 63 
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Ayntab Kazası Niyabet Şer’îyyesine 

Medine-i Ayntab mahallâtından Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden Tütüncü Hacı 

Ömer oğlu dimekle marûf Mustafa bin Ömer nam medine-i mezbûrede Beg Mahallesinde 

makûd-ı meclis-i şer’î meâli-i ukûd-ı medine-i mezbûre mahallâtından Kurb-i Kayacık 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Keçelinin(?) oğlu Hacı Mehmed ibn-i 

Hacı Mustafa’nın sulbî sağîr oğlu Abdulhalim’in bâ-hüccet-i şer’îye vasi-i menkûhesi olan 

Fatma bint-i Hacı Mustafa nam Hatun mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb eşbu 

Fatma Hatun’un vasi olduğu sağîr-i merkûm Abdulhalim’in malından …müceddi(?) lirasi yüz 

guruşluk ve zirinden bin üç yüz guruş edâ ve teslim eylediğinde ben dahi mezbûre yedinden 

istidan ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk idüb meblağ-ı merkûm ile seman işbu tarih-i 

kitabdan bir sene tamamına değin müeccil ve mevudiyete sağîr-i mezbûr malından vasi-i 

mezbûr Fatma Hatun yedinden iştira ve kabz iyledim acem şalı semeninden dahi yüz doksan 

guruş cem’i cihetin mezkûriyetinde bin dört yüz doksan beş guruş zimmetine sağîr-i mezbûr 

Abdulhalim vacîbü’l-edâ lazımü’l-kezâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdik medine-i bezbûre ve 

mahalli mezbûre ahalisinden Mehmed bin Ömer nam kimesne meclis-i makûd-ı mezkûrede 

vasi-i mezbûre Fatma Hatun mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb mukîr-i merkûm 

Mustafa’nın zimmetine sağîr-i mezbûr Abdulhalim cihetin mezkûriyetinde edâsı vacîb deyni 

olan meblağ-ı mecmû’a(?) bin dört yüz doksan beş guruş edâsına tarafından bi’l-emr ve’l-

kabul kefaleti matlûka sahîh-i şer’îye ile kefil-i vasi benim didikde vasi-i mezbûre dahi 

kefalit-i mezkûreyi kabul eylediği gıbbe’t-tasdik-i şer’î mâ vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

hurire fî’l-yevmi’sabi ve’l-ışrîn min şehr-i şabanü’l-mükerrem lisene selase ve semânîn ve 

mi’eteyn ve elf 

Şûhudü’l-hâl 

Bahaaddin Efendi Nurs Bey Efendi, İmamzade Hafız Efendi, Eytam Müdiri Hacı 

Hakkı Efendi, Mehmed Ali Mustafa ve gayrühüm  

Sayfa 209/Belge 64 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki  

Medine-i Ayntab mahallâtından Cebi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

vefat iden Mustafa bin Ahmed’in veraseti zevcesi Döndü bint-i Ebu(?) nam hatun ile sulbî 

sağîr oğlu Ahmed ve sağîre kızları Fatma ve Ayyuş ve anası Rahmiye Hatun mütehasıra olub 

kıbelü’l-kassâm-ı mezbûre Rahime Hatun fevt olub veraseti sadıre kebîre kızı Fatma Hatun ile 
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müteveffâ oğlunun oğlu merkûm Ahmed ve sağîr-i mezbûre Fatma ve Ayyuş inhisar-ı şer’an 

zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrûn mezbûrunun tesveyi-i umûrlarına ve mâl-ı 

mevrûselerine ahz ve kabz ve hıfza kıbbe’l-i şer’den vasi nasb ve tayin olunan valide ve 

hazaneleri mezbûre Döndü Hatun taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve 

beyne’l-verese tarîkü’l-münâsaha bi’l-farîzütü’ş-şer’îye tevzi’ ve taksim olunan müteveffâ-yı 

mekûmun terekesi defteridir ki ber-veh-i âtiî zikr ve beyân olunur hurire Fî’l-yevmi’ h-hadi 

ışrîn min şehr-i şeval-i şerif lisene selase ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Mahalli mezbûre  100 

Soygaz karyesi turabında ağlak bağ  Kıt’a 1 500 

Avacık mezrası turabında karalık bağ Kıt’a 1 500 

Yeni mahalli mezkûrede bağ karalık   250 

Yatak kat  1 100 

Kilim atik aded 4 100 

Çuval aded 4 40 

Sandık  1 10 

Topal(?) merkeb re’s 1 50 

Kuru üzüm batman 4 80 

Bulgur ve simit  50 

Bakır batman  1,25 50 

Hırdavat menzil  20 

Cem’an yekün 2750 

 

Minhâ’-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn meyyit 250 

Mehr-i muahher zevce-i mezbûre 250 

Resm-i kısmet 56,50 

Kaydiye 4 

Varaka bahâsı 20 

Cem’an yekün 560,50 
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Sahhü’t-tâksim beyne’l-verese 2189,50 

Hisse-i zevce-i mezbûre  274 

Mehr     250 

     524 

Avancık(?) turabından olan bir kıt’a  

bağ zevce-i mezbure hissesine  

verilmişdir    500 

Bakırdan ve kilimden hissesi    24 

Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed  866 Para 23 

Hisse-i bint-i mezbûre Fatma  433 Para 11,25  

Hisse-i bint-i mezbûre Ayyuş 433 Para 11,25 

Diğer Fatma    182 Para 18 

Teslimat 

Avancık nam mahalde karalık bağ 250 

Techîz ve tekfîn mesarifine havale   68 

     182 

Sayfa 210/Belge 65 

Mâ’rûz- Dâ’İleridir ki 

Medine-i Ayntab’a tabi Burç karyesi sakinlerinden işbu bâisü’l-ilâm Kircik(?) Osman 

bin Mehmed nam kimesne sulbîye kebîre kızı marifetü’z-zât Zeyneb nam Hatun hazır olduğu 

halde medine-i mezbûrede da’vâ meclisinde makûd-ı meclis-i şer’î meâli-i ukûd-ı yeni karye-i 

mezbûre ahalisinden Osman bin Hüseyin nam kimesne mevâcihesinde üzerine da’vâ ve takrîr-

i kelâm idüb işbu tarih-i i’lâmdan on dört mâ akdem işbu sazre-i(?) mezbûre kızım Zeyneb 

gündüz karye-i mezbûrede vaki harman yerinden gelür iken karye-i mezbûre ahalisinde 

odalığın kapusu uğurunda savuşur iken Abalı Ayyuş hala içerü gel deyü kızım mezbûreyi 
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içerü çağırub ve Hüseyi’n kahyanın kızı Zeyneb dahi orada hazır bulunduğundan mezbûre 

Ayyuş ile ikisi birden kızım da içerüye atub ve işbu Osman dahi içerüde olduğundan … kızım 

mezbûreye … iderek yarın izale(?) birkaç günden sonra merkûm Osman ile çapan kahyanın 

oğlu Mehmed ve hizmetleri Kasım Mehmed ile müşavere idüb kızım mezbûreyi kaçırmak 

üzre Çapanın oğlu Mehmed gelüb kızım mezbûreyi hanemden çıkarmış ve kızım mezbûre 

hanemden çakar iken benim haberim olmaksızın malımdan behr-i yüz guruş fetyatıyla(?) otuz 

Osmânî lira altun ve bir buçuk esyamı alub çıkmış ve karye-i mezbûrun cevabında bulunan 

icazlık icanı(?) verdiklerinde zikr olunan otuz aded altun ile eşyaları akdem Isman alub 

hanesine götürüb geri elmüş ve çapan’ın oğlu Mehmed dahi bir tarafa savuşub ve merkûm 

hizmetkar Mehmed dahi kızım mezbûreyi alub Osman zimmetinde kalub vasisi merkûm 

Osman kızımı firar itdikden sonra kebîrci Osman’ın kızı Zeyneb firar itdiği kahya babası 

malından oltuz aded Osmânî lirası ve bir bu acem esvab bana virdi deyü merkûm Osman ikrâr 

ve itiraf dahi itmeğin sual olunub icâb-ı icra buyurulmak matlûbumdur deyü kızı mezbûrenin 

tasdikiyle ba’de’d-da’vâ ve’l-sual merkûm Osman’dan sual olundukda külliyen inkar itmeğin 

maddeî-i merkûm Kebirci Osman ber-vech-i meşrûh ma’dâsına karye-i mezbûre ahalisinden 

husûs-ı mezbûre arîfan sırren ve alenen le’de’t-tezkiye adl makbulü’ş-şehade idükleri ihbar 

olunan Hüseyin bin Mustafa ve Osman bin Hasan nam kimesneler şehadetleriyle ber-nech-i 

şer’î ali ve bi’l-muvâcehe meşrûhân ve mufassalan ba’de’l-isbat ve’l-hükm-i mûcebince 

meblağ-ı mezkûr otuz aded Osmânî lirasını ma’dâ merkûm Kebirce Osman’a edâ ve teslimine 

merkûm bin Hüseyin’e tenbi olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı alilerine ilâm olundu hurire Fî’l-

yevmi’h-havî âşer min şehr-i şevval-i şerif lisene selase ve semâniîn ve mi’eteyn ve elf 

Sayfa 211/Belge 66 

Ma’rûz-ı dâ’îleridir ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Kozanlı Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Manas veled-i keşiş Artin’in veraseti sulbî kebîr oğlu Keyvili(?) ve sağîr oğulları 

Artin ve Kesber(?) ve sağîre kızı Hacik ve kebîr kızı Nosya ve zevcesi Zarife bint-i Kirkor’a 

münhâsıra olub kıbelü’l-kassâm zevce-i mezbûre Zarife dahi fevt olub veraseti oğulları 

merkûmadan Göyli(?) ve Artin ve Kisyar ve sağîre kızı mezbûre Hacik(?) ve tevce-i Kiyork 

veledi Nersize(?) ve merkûmun firaşından hasıl ve mezbûreden mütevellide sağîr oğlu Musa 

inhisar-ı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra ibn-i merkûm … naksinden(?) alaeti ve 

sağirûn-ı Artin ve Kisyar ve Hacik(?) tarafından vasiyeti bint-i mezbûre Nosya tarafından 

vekalet-i meclis-i şer’îde babalığı merkûm Kiyork veledi Nersiz(?) mevâcihesinde üzerine 
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da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb mahalli mezbûrede kain bir tarafdan Kuyumcu oğlu Kirkor ve bir 

tarafdan … ve bir tarafdan Barlim(?) oğlu Kirkiyor menzilleri ve bir tarafdan tarik-i has ile 

mahdûd ve mümtaz bir bab mesellik tamamı ceddimiz keşiş Artin’in mülkü olub vefatıyla 

oğlu babamız Manas’a mevrûs olub menzil-i mahdûd ve mezkûr durûnunda vaki şark tarafına 

garb nazır bir tahtani küçük mesken mâ-i hazineye babamızın babası ve bizlerin ceddi 

merkûm Keşiş Artin işbu Kiyork validesi olub yedinden akdem fevt olan Meryem’den iki yüz 

guruş ahz ile menzil-i mezkûre kirasız sakin olub  meblağ-ı mezkûre ceddimiz güteşte 

virilmek üzre meblağ-ı mezkûr güzeşt menzil-i mezkûr güşesine(?) olarak menzil-i 

mezkûrede müddeî-i merkûmun validesi ile’l-vefat  sakin olub mezbûre Meryem’in 

vefatından sonra oğlu işbu Kiyork tarihinden sekiz sene akdem babamız Menas ile müddeîye 

mezkûr miskin miskin mâ-i hazine üzre münazalarında mezbûr Kiyork validem Meryem’in 

virdiği iki yüz guruş viren meskenlerin hayrına gerek deyü mesken-i mezkûr babamız malı 

olduğunu ikrâr ve itiraf itmeğin şimdi merkûm Kiyork mesken-i mezkûre müdahele itmeğin 

sual olunub icâb-ı icra buyurulmak matlûbımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-sual merkûm Kiyork 

cevabında müddeîye olan mesken ve hazine otuz seneye mütecaviz bilâ-zirâa mutasarrıf 

olurum ve medyûn merkûmunun babaları Manas müddeî-i malı olduğunu ikrâr itmedim deyü 

inkar itmeğin müddeî merkûm ber-vech-i meşrûh müddeâsına husûs-ı mezbûre arifân sırren 

ve alenen lede’l-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehade idükleri ihbar… Kiyork veledi Nersiz ve 

medar oğlu Kiyork veledi Artin nam kimesneler şehadetleriyle ber-nech-i şer’î ali bi’l-

mevâcehe meşrûhan ve mufassalan ba’de’l-isbat ve’l-hükm-ü mesken ve hazineden kefiyet ve 

müdesib(?) merkûma teslimiyle ber-vech-i muharrer varis-i merkûmun beynlerine bi’l-

farîzatü’ş-şer’îye tevzi’ ve taksimiyle tebin olunduğu bi’l-ilmimas huzûr-ı alilerine ilâm 

olundu 

Fî 15 Şevval 1283 

 

Sayfa 212/Belge 67 

Mükerremetlü efedi sureti bâla-yı tahriratı hulusuna nakl olunan emrnâme-i sami 

hazreti kutuvvetpenahide münveric ahkâm-ı celileye kemal-i derc-i ruyet ve halefi 

hareketinden müşdik(?) ve mücabetin olunmak lazım geleceğinden beyan-ı mal-ı ibtidar 

olundu efendim 

Fî 19 cemâ’zil-evvel 

Müfettiş Hükkam-ı Vilayeti Haleb 

Belge 68 
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Suret-i Emr-i Alişan 

… müfti-i ilanem(?) olub merh’ Osman nişan-ı humâyûn namil bir-nech ritabe mecidi 

naşın-ı zişannını haiz ve hamil olan Mevlana Hasan Fehmi Efendi edâsı aha’tali fezail tevki’i 

refi’ humayunum vasıl oacak malûm olan ki beyan-ı sacit olmadığı vecihle şeri’at-ı mutahire 

kavanin(?) ma’dalet ve nasfetin es-i esası ve hafız hukuk-u teba’ ve ahfak-ı umurumu 

meyabed müeyyidi adaletkârı-ı padişahaneme hazret-i rabbü’l-âleminin vedi’a ve muhzimesi 

olmasıyla culus-u hûmayun-u mülükânem rûz-u mesûdden berü işbu vazife-i müterettibe(?) 

ve hayriyenin kalmalık icrasına ve mahkeme-i şer’îyenin ahal-i ve erbabına tefvesiyle hukuk-

u muamelat-ı seniyye temini hususuna ilmü’l-tevali tenhis-i efkâr ve niyet ve hüsr-i semu 

himmet birle mahkeme-i mezkûreye havale olunan da’va-yı hukukiye ve sairenin her suretle 

tedkik ve tehfik ve şer’iât-ı şerîf-i ahkâm-ı munifesine tamamıyla tatbik edilerek bila te’hir 

ru’yetiyle sınuf-ı teb’ayı şahane bu yüzden dahi mutahir adalet veemanet kamil olmaları 

mütezir-i şahaneme olub kaza-yı asakir ile hükkam ve nûvab-i şer’înin bu hususlara dikkat ve 

ifna(?) eylemeleri vazife-i her memuriyet diyanları icabında isede ber-mûktezâ-yı alaniyt-i 

adalet-i münkibet(?) padişanemi gerek der-sâadetimde ve gerek memalik-i padişahanemein 

sair taraflarında işbu vedi’a-i muhtereme ve vazife-i mukdesinin faliyetinden umûm-ı teba’-i 

şahanemin ha hakemen yıllık istifadesine irsal-i baliye ile itamının ve… kalıb hümayûnumun 

husule gelmiş mûtalib mülükânemin i’lası ve bu kaziye-i maraziye ise bu defa’ bil’hassa 

vekalit-i matlukama tarafına bi’l-umum vekala-yı saltanat-ı seniyyeme tevci eylediğim ıslahat 

ve terkikat mültezmenin ikdam ve ikzası olub şöyle ki memalik-i mahruse-i şahanemde 

mütemekkin ve saye-i muaddelet şehr-i yaranemde müstefil olan sınıf-ı ahali ve teba-i 

padişahanemin ahkak-ı(?) hukuki ile temat adalet-i mülükânemden tamamen ve müstemiren 

müte’emmim dilsir olmaları hem mukaddes şahanem olduğundan ve bu dahi han-ı nevad ve’l-

emanet ale’l-muhannes üzere der-sâadetimde ve taşraların icrâ-yı ahkam-ı şer’î şerîf mükellif 

ve memur olan mahkeme-i şer’îyenin ayadat-ı ehemmiyet ve emanet ve ifta(?) tefvizi ile işbu 

mahkeme-i aid olan kâffe-i de’avinin şerî’at-ı mutahere ahkam-ı müifesine tamamiyle tatbik 

ve layikil tahkik ve tedkik olunarak ve bi’l-mûvacib tehir olunmayarak vakit ve zamanında 

rûyet ve tesviyesine mütevakif ve menvat idiklerinden bad-ı izin bu hususa bir kand(?) 

haraket ve ihtimam eyleyerek der-saltanatü’l-seniyyede ve gerek memalik-i mahruse-i 

padişahanemin sair taraflarında kain mahkeme-i şer’îyede bulunacak hükkam ve nûvabın 

balade muharrer saf-ı memdû’ ve makbûl ile mutasıf olan yani ahal ve müteşerh bulunan 

devletden nasib ve tayini ve mahkeme-i mezkûreye havale olanacak da’vanın şer’î şerîf-i 

ahkam-ı münifi mûşkafinesine ta’rifen ve tedbiken ve her dürlü taehirat-ı gayri mûcebden ve 
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katiye-i sür’at hüsn-ü rûyeti ile her kesin ni’met-i madalet seniyye-i mülkdaranımdan 

mahama(?) ve hakikati  

Sayfa 213 

Mütema’i ve müstefid olmak hususunda ikdimat mütevelliye ve mesa’i-i mütemadiyen 

icra-yı mâsud-ı hümayun mülükanem olduğunu ilana ve tenbihle duyûn-ı hümayunumdan 

işbu emr-i celilü’l-kadrim isdar ve itâ olundu senki Mevlanayı müşarüleyhsin keyfiyet-i 

malûm reviyyetimiz  oldukda infaz emr-ü ferman padişanem bezl… ve dikkat eyleyesiz tahrir 

fî’l-yevmü’t-tisa ve’l-ışrîn min şehr-i cemâzi’l-ahir lisene semânîye ve semânîn ve mi’eteyn 

ve elf 

Belge 69 

Haleb Vilayeti 

Faziletlü efendim mahkeme-i şer’îyeye aid olan da’vâ hukûkiye ve sairenin her suretle 

tahkik ve tedkik ve şeriat-ı şerif ve mutehire(?) ahkâm-ı menufesine tamamıyla tatbik 

olunarak mesaire(?) vakfının vakit ve zamanın rü’yet ve tesviyesiyle her dürlü gayri 

mûcibden vakaye ile sınıf-ı teba’ zir-i destanın namet-i madalet-i seniyyeden saciha ve 

hukukuna mütema’i ve müstefid olmuş hususunda mamurin şer’î şerif taraflarından ikdiman 

mütevelliye ve mütemaden icrası matlûb-ı ‘adalet-i meshub cenâb-ı padişahı olunduğunu emr-

i mûkem-i senaveriye hattı ba saife-ibera-yı mesnu’ ve sudûr buyurulan ferman-ı hükümet-i 

beyan hazret-i hilaf-ı penahinin sudur-u matbuasından vilayet-i saire müfettiş hakk-ı 

mülkalarına irsal kılındağı mütellid otuz yedi nüshası dahi leffen-sut(?) fazılanelerine tisyar 

kılınmağla dâhil-i daire vilayetiniz olan liva ve kaza-i hükkam ve nüvâb efendiyle birer 

nüshasının irsaliyle tebliğ keyfiyet-i himmet ve infaz emrü ferman cenâb-ı padişahım ile’l-

vefat nasb nefs ihtimam ve dikkat buyurlmak matlub katmu hulasanem idüğü beyanıyla 

tahkîk-i mahsusa tahrir ve tesir kılında 

Fî 29 cûmade’l-âhir 88 

Muhdar Ahmed 

Belge 70 

Ayıntab Naibi Şer’îyesine 
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Mükerremetlü Efendi leffen tisyar-ı sub mekrûmeleri kılınan suret-i ferman-ı ma’delet 

beyan hazret-i hilaf-ı penahi ahkam-ı münifesinin tamamına icrasıyla hukuk… umumiyenin… 

emniyete alınmış acil mukased hazret-i padişahiden bulunduğu suret-i bâlaya tahrirat-ı 

senaveriye nakl olunan emirname-i sâmi-i cânib-i meşihat-penâhîde dahi tekid buyurmağla 

ahkâm-ı celilesine tevkik hareket ve suret ferman-ı celilü’l-işân ile emirname-i mezkûrun 

sicil-i mahkemeye kayıdları hususuna himmet olunmak siyâkında terkîm-i refime-i(?) 

hulasuriye ibtidar olundu 

Fî 22 Şab’an 88 

Müfettiş-i Hükkam-ı Vilayet-i Haleb 

Sayfa 214/Belge 71 

Halebü’l-şehbâye ceryan iden nehr Füveyk’ın tathir ve tamir ile icrasına mamur 

buyurulan mahrusuna Haleb hanedanından olub hala Haleb müftüsü mevala-yı izamdan 

faziletlü Bahaaddin Efendi vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab da’vâ meclisinde makûd-ı 

huzûr-ı şer’î meâli-i ukûd-ı Medine-i mezbûre kurasından…(okunmuyor) Karyesi ahalisi olan 

mazbûtü’l-samiyi kesan(?) taraflarından zikr-i âtî hususda vekil ve nefslerinde asil olan kara 

bağ dimekle marûf Mustafa bin Mustafa ve Pir Mehmed bin Halo Ali ve Osman bin Osman 

mahzarlarında üzerlerine da’vâ ve takrir-i kelâm idüb karye-i mezbûre turabından… iden ve 

Halebü’ş-şehbâye ceryan olan nehr-i füveyk harkının yan tarafdan harime olan mevazumda 

karyemiz bura ahalilerinin ber-vechle hakları olduğu halde sarf-ı mezkûrda iki tarafında 

harime olan mahallere ahaliye merkûma befir hakk-ı zira’atle müdahile eylediklerinden… 

olan bir kıt’a fetva-yı şerîf mûcebince sarf-ı mezkûr harimine zira’at ve ber-vechle müdahâle 

itmemek üzre ahali karye-i mezbûreye tenbi şer’î buyurulmak muradımdır didikde vekil-i 

merkûmun cevabında fi’l-vakî Haleb’e ceryan olan nehr-i füveyk hariki karyemiz turabından 

carî olub lakin harki mezkûrun ayan(?) tarafdan mukaddet harmiye olduğunu bilmeziz 

didiklerinde suret-i mürâfaları fetva-i şerîf lede’l-havale her vakitde gerek muhtac olan nehr-i 

müfirin iki tarafdan ilka-i … içün bunun emsali lûzumu olan mevzû mukadderi harim müsnat 

olur mine’l-cevab olur ve zikr fi’l-ahtiyar ve gayri anla inanla ahirim li-nehri inde izekane fi 

mülkül gayri’l-ebniyete ve kaza iza hafer fi mevadına hala hilafül hüma lakinü’l-muhakkakiye 

mesayehtarrahimûllahû te’âla kala innannahü’l-harim bi’l-ittikafk bi kadr ma yehta ileyhül 

…(Arapça) şerif ider buyurulmağın ve kadre Muhammed bi kadr arzü’l-nehr min küllü canib 

ve hevafık deyü mültâkiü’l-ahbar ve derü’l-münhatırda nakûl şerife görülmeğin ber-mûceb 

fetvâ-yı ve nakûl-u şerife harf mezkûrun her bir cebinden ilka(?) ve emsali içün nehr-i 
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medburun arsa makdarı mahal harimi olub mahali mezbûr nehir için bırakılub mevazı 

mezkûreye ziraat ve hasat ve müdahale itmemek üzre ahali-i …(belge tahrip olduğundan 

okunmuyor) merkûmun tenbih olunduğu mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire fî’-

yevmi’s-sami min şehr-i rebiü’l-ahir lisene semânîye ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Belge 72 

Halebü’ş-şehbâye ceryan iden nehr Füveyk’ın tathir ve tamir ile icrasına mamur 

buyurulan mahrusuna Haleb refiü’l-erkânından olub hala Haleb müfettişi bulunan mevali 

izamdan faziletlü Bahaaddin Efendi vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Aynab da’vâ-yı 

meclisinde makûd-ı eclis-i şer’îde Ayntab kurasından sadet mezrası alahisi olan mazbûtü’l-

esami kimesne taraflarında zikr-i âtî hususda vekil ve nefislerinden asil olan Hacı Mustafa ib-i 

Timur ve Mehmed bin Hacı Ali ve Mizmiz karyesi olan mazbûtü’l-esami kimesne(?) 

taraflarından zikr-i âtî hususda vekil ve nefislerinden asil olan Molla Ahmed oğlu Ahmed ve 

Mehmed bin Ali mahzarlarında üzerlerine da’vâ-i takrîr-i kelâm idüb mezra-yı karye-i 

ilasında bulunan saret turabından tebîn iden üç pikâr dimekle marûf pikâr suyu ile saret(?) 

mezrası turabında… iden diğir pikârın suyu sekiz yüz seneden berü nehr-i füveyke karışub 

Haleb’e ceryan olagelmişki ve bu vechle peykâr-ı mezkûrelerin suyu Haleb’e ceryan itmek 

lazım iken sekiz on seneden berü ahali-i mezkûrelerin mâ-ı mezkûrede hakkı sakkılar yok 

iken tarla ve bağcelerine sakkı eyledikleri cihetle mâ-ı mezkûr nehr-i füveyke vasıl olmayub 

mâ mezkûrun nehr-i füveyk ve sulüne ve Haleb ceryanını man’î olmamalarıyla sual olunub 

icabı icra buyurulmak muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ  ve’l-sual ahaliye karye-i mezbûre 

cevablarında fi’l-vakî’ mezkûr pikârların suyu kadime Halebe ceryan olan nehr-i füveyke 

dökülüb Halebe carya olur  ve arazilerimizin hakkı sakileri yokdur lakin cend seneden berü … 

hasabiyle mâ-i mezkûre nehr-i füveyke vasil olmayub deyü pikâr-ı mezkûr sularında 

kendülerin hakk-ı sakileri olmayub kadime Haleb’e ceryan iden nehr-i füveyke dökülü andan 

Sayfa 215 

Haleb’de ceryan eylediğini her biri bi’t-tavî be’l-rihan ikrar ve itiraf itmeleriyle 

ikrarları mûcebince pikâr-ı mezkûrelerin suyu tarlalarına inmemek üzere ahali karye-i 

mezbûre tenbih olunduğunu mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire fi’-yevmi’t-tisa 

min şehr-i rebiü’l-ahir lisene semânîye ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Belge 73 
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Vilayet-i Halebü’ş-şehbâye tabi Medine-i Ayntab kazasında kain şehabi Ahmedin nam 

vakfının Çarpin karyesi müssecid-i şerîfin ve fezaliyesi evlad-ı evladına meşrût vakfın 

mürtezekkisinden ve evlad-ı vakıfdan mezkûr Çarpin karyesi ahalisinden Osman Ağa ibn-i 

Hüseyin’den Vahab’ Fazıla Ağa bin Bekir Ağa ve Şahabi Mehmed bin Şehabi Ali ve Murtaza 

Ağa ibn-i Hacı Bekir’den nam kimesneler medine-i mezbûre da’vâ-i meclisinden makûd-ı 

huzûr-ı şer’î meâli-i ukûd-ı evlad-ı vakıfdan olub vakf-ı mezkûrun bâ berât-ı şerîf-i alişan 

mütevellisi olan bâisü’l-kitâb Hacı Ahmed Ağa bin Şahabi Mehmed nam kimesne mahzarına 

her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb ceddi ailemez vakf-ı mûmâ-ileyh Çarpin karyesinde 

kain mescid-i şerîf ve fazıla-i evladına ve evlad-ı evladına meşrût vakfın Haleb evkaf 

sandukında olan seksan beş ve seksen altı seneleri ve erdatı(?) muhasebesine rü’yet ve vardat-

ı(?) vakf-ı mezkûre ahz ve kabz ve makbuzundan hazaneleri bizlere irsal ve ihale ve hususu 

mezkûr mütevkif olduğu umûrun mahliyesine(?) taraflarmızdan vakf-ı mezkûr mütevelliyesi 

merkûm Hacı Ahmed Ağa vekâlet-i matlûka-i sahihü’ş-şerîye ile tarafların… vekil ve naib-i 

menab-ı nasb ve tayin eyledik didiklerinde ol dahi vekalet-i mezkûreye kabul ve… idâya 

nakhid ve’l-nizâm itmeğin mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire fî’l-yevmi’t-tisâ min 

şehr-i rebiü’l-ahir lisene semânîye ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Belge 74 

Nezaret evkaf-ı hümayûn mülükaneye mülhak evkâfdan vilayet-i Halebü’ş-şehbâye 

tabi Medine-i Ayntab’da vaki merhum ve mezfurlu Sultan Selim Han tab-ı serân(?) 

hazretlerinin Şahabi Abdurrahim Erzincanlı kudsü sirihûna evlad-ı zevil ihtiramında Mevlana 

muhiddin Muhammed’e ba’de vefat evlad-ı zükûruna ba ferman-ı aliye vakf eylediği Sam 

karyesinin tevliyet-i cihetine evladiyet-i meşrûtun üzre evlad-ı mûmâ-ileyhden mütevelli olan 

Abdurrahman halefi bundan akdem fevt olab yide hali ve hidmet-i lazımesi mahlûl ve mutâla 

kalub ve vakf-ı mezkûrun dokuz yüz yirmi iki senesi zi’l-hiccetü’ş-şerîfesi beşinci günü 

tarihiyle marûf ve balâsı tuğra-yı garre-yi sultanım ile muşi(?) derdest olan bir kıt’a vakfiye-i 

ma´mul ve ma´mûl-i aleyhasından tevliyet-i mûmâ-ileyhe batnen bade batn evlad-ı zikûruna 

meşrût olub ve teamül-i kadim ol-vechle cari ola gelmekle müteveffâ-yı merkûm Abdurrahim 

halifenin karındaşı oğlu işbu bâisü’l-arz Kasım Halife bin Mustafa vakf-ı mümaileyhin evlad-ı 

zikkurından batn-ı evvelde ber muceb sart-ı vakıfve amel-i kadim tevliyet-i mezkûrenin 

hisserân mesrut lehimi olduğu ve tevliyet-i mezkûre uhdesinden gelmege kadir ve sadakat ve 

istikameti zahir iddügi medine-i mezbûre da’vâ meclisinde makûd-ı huzûr-ı şer’î meâli-i ukûd 

evkaf müdiri vekili Muhlis Efendi hazır olduğu halde Ahmed Efendi bin Hacı Abdullah ve 

Hacı Mehmed Efendi bin Mustafa ve Mehmed Şakir Ağa bin Mehmed ve Mehmed bin 
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Mehmed Hafız Mehmed nam kimesnelerin ihbarlarıyla inde´s ser´ü’l-enver zahir ve 

müthakkık olmağla şürûta mukarreren nizâmiyesine tatbikan tevliyet-i mezkûre vazife-yi 

malumesiyle müteveffâ-yı merkûm Abdurrahim mahlülinden müteveffi karındaşı Mastafa’nın 

oğlu mezbûr Kasım halife uhdesine tevci ve yedine bir kıt’a berat-ı şerîf-i ali şan sıdk ve ihsan 

evlad-ı ol vechle isticlab-ı davat firavan buyurılmak ricasına bi’l-iltimas huzûr meyamensur-ı 

âlilerine arz ve i´lâm olındı hurire fi’l-yevmü’s-sâni ve’l-âşer min şehr-i şevvalü’l-mükerrem 

lisene seb’a ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

 

Sayfa 216/Belge 75 

Halebü’ş-şehbâye ahalisinden teba-yı devlet-i aliyeden ve Hıristiyan taifesinden 

Marunî milletinden Asud(?) oğlu Yusuf bin Altun tarafından zikr-i âtî da’vâya vekil-i 

mesadik şer’îyesi Medine-i Ayntab ahalisinden ve tüccar-ı muteberandan Yagub oğlu bâisü’l-

ilâm Ador Ağa ibn-i Karabet medine-i mezbûre da’vâ-i meclisinde makûd-ı huzûr-ı şer’î 

meâli-i ukûda medine-i mezbûrede mukim devlet-i aliye tebâsından ve rum milletinden 

Pirgal(?) ibn-i Apusdol(?) mevacihesinde bi’l-vekâle üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu 

Pirgal(?) medine-i mezbûre mahallâtından Bey Mahallesi kain kıblet Bazaklu ağası zâde 

Mahmud Ağa Masudeyi ve baza(?) karındaşı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Emin Ağa her 

menzil ve baza celninde Nersiz ve baza Yagub oğlu Oldis menzilleri ve şark baza şahin aliye 

ve baza nazır oğlu menzilleri ve garben tarik-i âmm ile mahdûd ve mümtaz fevkani bir bab 

oda ve bir aded odunluk ve tahtani bir bab meskulat odası ve bir bab Kiyar bazarum(?) ve iki 

aded beir(?) mâ ve bir aded beir balva’(?) ve hevalayı muayeneye müşte’mel ve havî bir bab 

mülk-i menzilcemi-i tevâbi ve livâ-i hakkı ve kâffe-i hukûk ve murâfıkıyla bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile altı bin guruş müvekkilim mezbûr Yusuf Ağa’ya bey’ ve mükkilim mezbûreye 

vekalet-i meblağ-ı mezkûr müştera ve temellük ve kabu ve temin olan meblağ-ı mezkûr altı 

bin guruş müvekkilim mezbûrdan bit’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istifa-i hak idüb 

vasiyet-i menzli mahdûd-ı mezkûre meblağ-ı mezkur mukabilinde bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile 

müvekkilim merkûm bey’ ve semeni olan meblağ-ı mezkûre tamama ahz ve kabz eylediği 

mendine-i mezbûre da’vâ meclisinde makâd-ı huzûr-ı şerîde güzeran iden seksen üç senesi 

zi’l-kadetü’ş-şerîfesinin selhinde ol-vefat medine-i mezbûrede nâib-i şer’î olan divargan(?) 

Ali Rıza Efendi ibn-i Mehmed Efendi huzurunda ikrâr ve itiraf ve efendi mûmâ-ileyh dahi 

beruberuce meşrûh bir kıta mebaye(?) hücceti dahi virmişdir deyü takrîr-i meşrûhe muvâfık 

nâib-i mûmâ-ileyh mehriyle mühr ve imzasıyla memhûr bir kıta huccet-i ibraz ve irâesi iderek 

menzil-i mezkûrun tenbihiyle(?) tahliyesiyle bi’l-vekale tarafıma teslimine merkûm Pirgan… 

şer’î buyurulmak muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-sual merkûm Pirgan civabında tarih-i 
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mezkûrda müvekkil merkûma vekâlet medine-i mezbûre da’vâ meclisinde işbu Ador Ağa’ya 

altı bin guruş vefa-i bey’i itdim bey’-î bât-ı sahîh ile itmedim ber-veci meşrûh bey’-i bât-ı 

dahi ikrâr idmedim deyü müddeî vekil-i merkûmun inkârına mukârin-i bey’î vefa-i 

müddeâsına beyanı taleb olundukda ba’de’l-imhal ve’l-istimhal isbat-ı beyyineden izhâr-ı acz 

idüb ba’de müddeî vekil-i merkûmdan ber-vech meşrûh bey’-î bât-ı müddeâsına beyine taleb 

olundukda müddeî vekil-i merkûm ber-vech meşrûh menzil-i mezkûre bey’-î bât-ı sahîh-i ile 

bey’ ve kabz semini ile ikrâr ve itiraf eylediğini hususu oldukları mahallerinden zîr-i 

mestûreye vazı mühr ve imza iden Nezban(?) Artin Ağa ve… Matus oğlu Doris(?) nam 

kimesnelerden sırren ve ba’de alenen lede’t-tezkiye ve makbulü’ş-şehâde idenler ihbar olunan 

Kendirci oğlu Karabet Efendi ve Mısır oğlu Agob Ağa nam kimesneler şehadetleriyle ber-

nech-i şer’î ‘âli ve bi’l-muvâcehe meşrûha ve muffassalan isbat itmeğin mucebince ba’de’l-

hükmü’ş-şer’îye menzil-i mezkûre müddeî vekil-i mezbûr Ador Ağa’ya teslimine mezbûr 

Pirgan tenbih olunduğu huzur-ı alilerine ilâm olundu hurire fî’l-yevmü’s-sami min şehr-i 

rebiü’l-ahir lisene semânîye ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

 

Sayfa 217/Belge 76 

Vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab’da teba-yı devlet-i aliyeden Ermeni milleti 

murahhes Akob Efendi ibn-i Sarkis tarafından zikr-i âtî da’vâya vekalet-i Nazır bin Küçük 

Akob ve Tozcu oğlunun şehadetleriyle nâib olan bâisü’l-ilâm Melkun(?) bin Odis medine-i 

mezbûre da’vâ meclisinde makûd-ı hazûr-ı şer’îde meniden-i mezbûre ahalisinden ve millet-i 

mezbûreden iskan oğlu Makis Kiyork bin Karabet ve Hammal Ohannes bin Sarkis ve zikr-i 

âtî menzil-i vazı yedin Tabib Mestan(?) Efendi mevacihilerinde üzerlerine da’vâ ve tarkîr-i 

kelâm idüb medine-i mezbûre mahallâtından Seng-i Tavil Mahallesi sakinlerinden ve millet-i 

mezbûreden olub bundan akdem fevt olan Ağsa(?) bint-i Sarkis bin Edhem nam hatun hal-i 

hayat ve kemâl-i akıl sıhattında işbu tarihinden üç buçuk sene mukdem mahalli mezbûrede 

kain bir tarafdan tarik-i âmm ve bir tarafdan tarik-i hami ve bir tarafdan samancı dükkanı ve 

bir tarafdan alacacı kara suku menzili ile mahdud ve mümtaz bir bab menziline cem-i tevabi 

ve livâ-i hakk ile ve on batman bakır ve bir aded mesere kazganı ve yirmi sekiz aded gazi ve 

bir aded nısf mahdudi altunu ve bir altun kaytan ve ayağında otuz aded fındık rub’iye altunu 

ve bir altun berberi ve dört aded altun yüzlük ve bir altun zigir ve bir aded gümüş kaytan ve 

bir altun şerde ve iki bin altı yüz guruş nakid mevcude zevce-i işbu ve İskan oğlu Makis 

Kiyork ve karındaşı Hamel Ohannes hazır oldukları halde bi’t-tavi medine-i mezbûrede vaki 

Ermeni milleti kilisesi hademe ve fukarasına vakf-ı sahîh-i ile vakf idüb ve vakfiye üzre 
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müvekkilim Akob Efendi teslim idüb ol dahi vakfiye üzere ahz ve kabz itdikden sonra zevce-i 

merkûm Makis Kiyork (okunmuyor) teslim idüb ve husûsu mezkûre kilise-i mezkûr hademe 

ve millet-i mezbûr fekrasını kilisede ilan idüb vakf-ı mezbûre iğza vakf-ı mezkûrundan rucûh 

itmeksizin vakf-ı mezkûruna muassara ve mukıra(?) olduğu halde vefat idüb veraseti zevce-i 

işbu iskan oğlu Makis Kiyork ve karındaşı merkûm Hamil Ohannes münhasır olub zevce-i 

merkûm Kiyork vaz-ı merkûm Ohannes mevrûsları mezbûre İsa’nın(?) vefatından sonra 

muritleri müteveffâ-yı mezbûre iğza-i menzil ve bakır(?) ve hayatı(?) ve nakud Medine-i 

Aynab’da vaki Ermeni milleti Kilisesi hademe ve fukarasına vakf-ı sahîh ile vakf ve vakfiye 

üzere millet-i mezbûr Sarkis Akob Efendi’ye teslim ve Akob Efendi dahi vakfiye üzere ahz ve 

kabz idüb Akob Efendi dahi Amenin zevce-i merkûm Kiyork’a teslim itdiği ve müvekkilim 

Akob Efendi dahi vakf-ı mezkûre kiliseyi mezbûr hademe ve fukarasına ilan eylediği zevc-i 

merkûm Makis Kiyork vaz-ı merkûm Ohannes tarihinden iki sene akdem ikrar ve itiraf dahi 

itmişler iken şimdi menzil-i mezkûre işbu tabib Mestan Efedi bakr(?) ve hayatı(9) ve nakud 

mezkûreye zevce-i merkûm vazı yed itmeleriyle sual olunub icâb-ı icra buyurulmak bi’l-

vekale muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sual tabib Mıstık Efendi cevabında menzil-i 

mezkûre… merak iden seksen yedi senesi şehr-i zi’l-kadesinin beşinci günü işbu İskan oğlu 

Maksi Kiyork’dan semen-i malume-i istira itdim ber-vech-i müddeî vakf olduğunu bilmem 

deyü inkar ve Makis Kiyork vaz-ı merkûm Hamel Ohannes cevabında menzil-i mezkûre ve 

bakr(?) ve hayatı(9) ve nakud mezbûre mal olduğunu her biri ikrar ve vakfiyetini dahi ikrar 

itmeğle müddeî vekil-i merkûm ber-vech-i meşrûh müddeâsını hususu mezbûre arifan Ali 

Ağa’ya Hacı Mehmed Emin ve Ahmed …(okunmuyor) Mehmed nam kimesneler 

şehadetleriyle ber-nech-i şer’î ali ve bi’l-muvacehe meşrûhan ve mufassalan  

Sayfa 218 

Ba’de’l-isbat şahidin merkûman kıbel’l-tadik ve’t-tezkiye tabib merkûm Mıstık Efendi 

diyar-ı ızra(?) gidüb gaib olmağın suret-i müraffaları fetva-i şerif lede’l-havale müddeî vekil 

merkûm yedine bu süretde bir kıt’a fetva-i şerif virilüb feth-ü kıraat olundukda mazmun-ı 

münifinde zeyd bir husus-u umurudan da’vâ ve umur ve inkar itden sonra Bekir ve Beşir 

şehadet idüb ba’de ömr ve kıbe’l-tadil ve’t-tezkiye gaybet itdikden sonra mürafa oldukları 

kadı bade’t-temdil ve’t-tezkiye mezbûrelerin şehadetleri kabul ve umurun gıyabında husus-u 

mezbûre ile umurun üzerine hakkım ise hakkım tafız olur mu cevab bâ cevabında ilam olur ve 

zikrü’l-hasaf rahman-ı ta’ala iza gabel-mudda’a aliye masiü’l-kazın(?) alehil-beyyine telkil-

beyyine layikiz teblikü’l-beyyine vekal(?) Ebu Yusuf  şemü’l-imatü’l-hilvanı(?) ve heza arfak 

… feinnehü yakdı aleyhi bi-ikrarihi fi kavlihim ve in gabel-vekil ev mat bade ukimet alehil-
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beyyine summe hadarahu’l-müvekkil yakdi aleyhi bitike’l-beyyine deyü behcetü’l-fetava ve 

haniyyeden nakl idar buyrulmağın şa-merkûman ber-muktezâ-yı irade-i seniyye ve bâ varaka-

i mestûre mensub oldukları mahallerden zîr-i meztûre-i vaz-ı mühr ve imza iden Hacı Hakkı 

Efendi ve Bekir Ağa bin Hacı Ali Ağa ve Selim Ağa bin Ali ve Hüseyin Ağa bin ahmed ve 

Mustafa Ağa bin Hüseyin ve Ali Ağa bin Mustafa bin Mehmed nam kiminselerden sırren ve 

bade alenen lede’t-tezkiye adl ve kabulü’ş-şehâde idikleri ihbar olunmağın şahidin 

merkûmanın şehadetleri makbul olmağın mucebince canib-i vakf-ı mezkûrun … ba’de’l-

hükmü’ş-şer’îye menzil-i mezkûr … vakf-ı mezkûreye vakfiyet üzre müddeî vekil-i merkûm 

ve bir mülkün efendiye teslimi lazım geldiyse hazûr-u alîlerine ilâm olundu hurire fî’l-

yevmü’l-âşer min şehr-i rebiü’l-ahir lisene semânîye ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

 

Sayfa 219 

        25 

Vilayeti 

      516 

Fî 23 Rebiü’l-evvel 88 

Belge 77 

Haleb Vilayetine 

Mahkeme-i şer’îye ve nizamede mamûlye olmak üzre ilm-i fıkıhdan ahkam-ı adliye 

tamiyle tertib ve tekif kılınmakda olan mecelle-i celilenin kitab rabi’ ve hâmis vazı olarak 

lede’l-arz balası hatt-ı hümâyun hazret-i padişahi ile tevişhi(?) buyrulmuş olduğuna mebini(?) 

kitab-ı mezkûrun havi olduğu mesail gerek mahkeme ve meclis nizamiyede mirü’l-icrâ ve 

düstûrü’l-amil(?) olacağından tabi’ ve temsil olanarak duyûn-ı temiz ile meclis-i temizde ve 

da’vâda bulunmak ve salefden hilafı devr ve teslim olanmak üzre feth-i matbu’asında otuz 

altışar devire(?) derûnuna mevzu… olduğu halde vilayet-i celileleri kapu kethüdasına 

tesellüm-ü irsal kılınmış olmağla dûhûlünde inhâ ve kitbâb-ı mezkûr hakkının şamil olduğu 

deâ’vide anın hilafı hareketden itkâ buyurulmuş siyakatde şıkka-i senaveri terkimine ibtidar 

kılındı efendim 

Fî 10 rebiü’l-evvel 88 
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Fî 11 Mayıs 87 

Belge 78 

Ayntab kaimakamlığına 

Refa’atlü efendi  

…liva-yı ve vilayet-i penahiden balur(?) ve dûhulünde balâda muharrer emirname-i 

sami hazret-i sedaret-i penahiden günderildiği beyan buyurulan mecellelerden bir kıt’a leffen 

irsal kılınmış olmağla ifa-i muktezası hususuna himmet eylemeleri siyakatde terkim zeyli 

ibtidar kılındı 

Fî 13 Rebiü’l-ahir 88 

Fî 18 Muharrem 87 

Mutasarrıf Vilayet-i Haleb 

Belge 79 

Haleb Müfettiş-i Hükkamlığına 

Faziletlü efendi  

Taşralarda vuku bulan Türkmen ve de’aviden hasıl olan haraç ve sabık ve mazbat 

nüvâb efendiler tarafından vaz’ıyed itdirilmemiş muktezâ-yı irade-i aliyeden olduğu halde 

zikr olan harç ve tabadına(?) mûmâ-ileyhim marifetlü tahcil olunarak hasılan vakıfların 

zimmetlerine akce kaçurmakda bulunduklarında tescil bazı tarafdan iştirak vuk’u bulmadan 

naşı keyfiyet  divan-ı mahasebatda lede’t-tezkir mamur deyn-i şer’îyenin ahval kefaletden 

müstesna tutuldukları cihetle idade-i meşrûha hikamına tevfika-i nüvb mûmâ-ileyhin bir 

suretiyle akçeye vazı yed eylemeleri içün tebligan umumiye icra-yı maliye nezaret-i 

celilesinden ba tezkire-i bahya beyan ve işâr kılınmış olmağla bir menval muharrer keyfetin 

dahil-i daires-i vilayet-i olan nüvab efendilere tebliğle iktizasının hüsn-ü icrasına himmet 

buyurmaları siyakında şıkka-i mahsusa senaveri terkim kılında Fî 9 Rebiü’l-evvel 288, 

Ayıntab kazası niyabet-i  şer’îyesine  mükerremetlü efendi suret-i tahrirat-ı senaveri balasına 

nakil olunan emirname-i hazret-i fetva-i penahi ahkam-ı celilesinden  keyfiyeti 

anlaşılacağından ana göre hareket … hilatın vuku’a getürülmesi hususuna himmet olunmak 

luzumu derkar bulunmuşdur efendim fî 3 Rebi’ül-şan 88 
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8 Haziran 87 

Müfettiş-i Hükkam-ı Haleb 

Sayfa 220/Belge 80 

Haleb Vilayet-i Müfetiş-i Hükkâmlığına 

Faziletlü Efendi 

Mülk-i asakiride ve silah altında bulunan mülazım-ı salisin marununda olarak vefat 

idenlerin muhtelifatında harc-ı kısmet alınması hakkında canib-i bab-ı ali ve makam-ı 

seraskeriyle ilmühaber virilen karar üzerine mukâddem temiyen beyan kılınmış idi bu mesellü 

muhalifat-ı içün varisi ve ya vekillerine itası lazım gelen ilâmlarıdan dahi harac alınub 

alınmaması bazı mahallerden sual idilmiş olub bi yandan azad  olduğu üzere o makvele 

muhalefatdan harc-ı kısmet alınması emrinde olan mesa’ade mahsus buların erbab-ı akir(?) ve 

ihtiyacdan olan namelyaların(?) masrafdan kayası(?) maksudine mebni ve zata melazımesinin 

madununda bulunan efrad-ı asakiriyenin zuhur idecek muhalefat ve metrukatın  cüzviyetin 

bedihisi olduğu bit’tabi şamil olduğundan ba’de izin efrad-ı merkûm … muharrer varisiye ve 

yahud varisi vekillerine virilecek ilâmlardan dahi harc alınması zat-ı sâmi-i ser-askeri ile bi’l-

muharrebe  kararlaşdırılarık keyfiyet-i aklam ser-askeriye kaydıyla …hümayun … bildirimiş 

olduğu ba tezkire sâmiye beyan ve işar kılınmış olmağla suret-i salik …mîr’ül-icaz 

tutulmasına ve dahile daire vilayeti olan nüvab efendilere dahi işâr ve tebliğine sami ve 

himmet buyurulması safında şıkka-i mahsusa-i senaveri terkim kılında Fî 9 Rebiü’l-evvel 88 

Kassam-ı Haleb 

Belge 81 

Ayntab Niyabet-i Şer’îyesine 

Mükerremetlü Efendi suret-i bâlayı tahrirat-ı senaveriye nakl olunan emirname-i sâmi 

hazret-i fetva-i penahinin mündericatı bulunan âhkam-ı alileye göre hareket olunması 

siyakında terkim şıkkaya ibtidar olundu 

Fî 21 Rebiü’l-evvel 88 

Müfetiş-i Hükkam-ı Haleb 

Sayfa 221/Belge 82 
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Haleb Vilayet-i Müfetiş-i Hükkamlığına 

Faziletlü Efendim 

Beyan-ı hücceti olduğu üzre mukayesat-ı cedideye dair nesir ve ilan olunmuş olan 

kanunnâme-i hümaynun üçüncü maddesinde seksen yedi senesinden doksan senesi martına 

değin… isti’mal-ı muciz olub bu madde içinde tanzim olacak olan her dürlü mukavile 

senedatında istimhal olunan mukayeselerin yeni mükayeselere tahviliyle işbu yeni 

mukayeselerin dahi derci mecburi olacağı ve bu madde tarafında ukûd olunub icrâsı doksan 

senesi martından sonra malum olan mukavele senedatında derci caiz olamayacağı ve yine 

cedid-i mukayeselerin tatbik ve muayenesine dair olan nizamı tematın(?) otuz ikinci 

maddesinde dahi fetvanâme-i mezkûrun onuncu ve on birinci maddeleri ahkamına mugayir(?) 

her nevi alamın… tenzim idenler istimal eyleyenler haklarında ceza-i kanunname-i 

hümâyunun iki yüz altmış ikinci maddesi hükmüne tatbıke mecazan(?) olacağı ve otuz üçüncü 

maddesince vazı mâde-i sabıkda beyan olunan her nevi’ defterin mügayır bir kanun olarak 

tanzim olunmasından dolayı hükm olunacak cezaya nakdil ahz ve istifa olunmadıkca işbu 

evrak-ı muhakeme ve meclisde mukbir tutulmayacağı münderic ve mutavir olub muahher her 

tarafa bildirilmiş olduğu vechle bu ahvale selahil mezbûratından olunması mukarrir idükte ve 

gerçek maksat senesi muddetine kadar her gün evrak-ı mezkûrede eski mukayeseleri derc ve 

tahrirde muhir isede bunların derc ve tahririnde mukdarlarının … (okunmuyor) … dahi nakl 

ve tahvil ile mukayese cedidenin beyi hali derc ve tahri eylemesi lazım geleceğini beyan 

bundan böyle tanzim olunacak evrak-ı ve sendatın ahkam-ı mezkûreye tebtika-i icra olanması 

hususunun ilanıyla işbu tarihden muahher zuhur idecek olan evrak-ı ve senedatda ahval-i 

mezkûreye rü’yet olunmadığı takdirde zikr olunan nizamenin otuz üçüncü maddesi mucibince 

hareket olunmasının mahkeme ve idare meclisine tebligabdan divan-ı ahkam-ı adliye nezaret-i 

celilesinden bâ takrir ifade olunmuş olduğu bâ tezkire-i samiye beyan ve idbar buyurulmuş 

olmağla bir menval muharrer iftizasının icrasına vakfiyetin dahil-i daire-i vilayet olan nüvab 

efendilere dahi tebliğ ve tesviyesine himmet buyurmaları siyakında terkim-i şıkka-i senaveri 

ibtidar kılında  

Fî 23Rebi’ül-ahir 88  

Kassam-ı Haleb 
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Sayfa 222/Belge 83 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâî-i kemîneleridir ki nezaret-i evkaf-ı hümayun-ı 

mülûkaneye mülhak evkafdan vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab’da vaki fazıl-ı galesi 

evladına meşrût Muzafferüddin nam ve iftiza vakfının evladına meşrûtiyet üzere mütevellisi 

olan evlad-ı ikfadan Mustafa bin Mehmed nam bundan akdem fevt olub yeri hali ve hidmet-i 

lazımesi mahlûl ve mutâla kalub ve vakf-ı mezkûrun sekiz yüz altmış altı tarihli müverrih der-

dest olan vakfiye-i mamul bahasında tevliyet-i vakf-ı mûmâ-ileyh batnen ve batn evlad-ı 

zükûrına meşrûta olub ve tamül-i kadîm dahi ol vechle cari olagelmekle müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafa hilafenin sulbî kebîr oğlu işbu bâisü’l-arz Mahmud halif vakf-ı mûmâ-ileyh evlad-ı 

zükûrından batn evelde olub ve ber-muceb-i şart-ı vakfı ve amel-i kadim tevliyet-i 

mezkûrenin harsan meşrût lehi olduğu ve tevliyet-i mezkûr uhdesinden gelmekle kâdir ve 

sadakat ve istikâmeti zâhir idüği Medîne-i mezbûrede da’vâ meclisinde makûd-ı huzûr-ı şer’î 

meâl-i ukûda evkâf müdiri vekili Muhlis Efendi hazır olduğu halde Hacı Mehmed Efendi ve 

Hacı Hasan Efendi ve Hacı Mehmed Ağa Ali bin Mustafa ve Mehmed bin Mehmed nam 

mevkûfü’l-kelâm kimesnelerinalâ tarîkü’ş-şehâde ihbarlarıyla lede’ş-şerü’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olmağla şurût-ı mukarrere-i nizâmiyesine tatbikan tevliyet-i mezkûre ve zatıf-ı 

mesayin mahlumesiyle müteveffâ-yı mezbûr Mustafa mahlulundan oğlu mezbûr Mehmed 

halife uhdesine tevciye ve yedine bir kıt’a berat-ı şerîf-i alişan sadaka ve ihsan ve ol-vechle 

isticlab davet ferman buyurulmakda ricasına bi’liltimâs huzûr-ı miyâ menşûr-ı âlîlerine arz ve 

ilam olundı hurire Fî yevmü’s-sanî min şehr-i rebiü’l-ahir lisene semâniye ve semânîn ve 

mieteyn ve elf 

Belge 84 

Halebü’ş-şehbâye ceryan iden nehr Füveyk’ın  tathir ve tamir ile icrasına memur 

buyurulan muharrer vasi Haleb hanedanından olub hala Haleb müftisi bulunan mevali 

izamdan bâisü’l-kitâb faziletlü Bahaaddin Efendi vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab 

da’vâ-i meclisinde makûd-ı huzûr-ı şer’îde medine-i mezbûre kurasından Cadığın karyesi 

ahalisinden Kara Beg dimekle marûf Mustafa ibn-i Mustafa nam kimesne mahzarında üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûre turabında kain lede’l-ahali malumü’l-hudud 

ve’l-itiraf işbu Kara Beg’in taht-ı tasarruf ve ziraatinde olan bir kıt’a meski tarla civarından … 

hanem pikarı dimekle maruf pikarın suyu sekiz yüz seneden berü Haleb’e cari olan nehr 

Füveyk’e dökülüb aniden Haleb’e ceryan ide gelüb pikar-i mezkûr suydan işbu Kara Beg’in 

tarlasının hakkı safiye olmayub mâ müzkûrdan mezbûr tarlasının takriben aynı teminlik  

itmeğin sual olunub icabının icrasıyla men’ buyurulmak muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-
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sual merkûm Kara Beg cevabında kendi tasarrufumda olan aracı civarında olan değirmenin 

pikarın suyunda benim tasarrufumda olan tarlanın hakkı ve sakımı(?) olmayub tamamı 

kadime nehr Füveyk’e dökülüb andan Haleb’e ceran ider deyü Peykir-i mezbûr suyunda hakkı 

saklı olmaduğunu bi’t-tav‘i’s-sâf ve’r-rızâ ikrar ve pikar-ı mezkûr suyundan arazisine sakı 

itdiğini inkar itmeğin müddeî-i mûmâ-ileyh sakkı müddeâsını isbatdan izhâr aciz birle 

merkûm Kara Beg yemin dahi virdirmeyüb mezkûr değirmenin pikar suyunda merkûm Kara 

Beg’in ber-vechle hakkı olmadığını ve mezkûr pikarın suyu nehr Füveyk’e dökülüb andan 

Haleb’e ceryan eylediği merkûm Kara Mustafa Beg ikrâr ve itiraf ve … ba’de mâ mezkûre 

müdahale ve tefrisan itmeyeceğini taahüd(?) itmeğin mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı 

hureri fî’lyevmü’s-sanî âşer min şehr-i rebiü’l-ahir lisene semâniye ve semânîn ve mi’eteyn 

ve elf 

 

 

Sayfa 223/Belge 85 

Halebü’ş-şehbâye ceryan iden nehr Füveyk tathir ve tamir ile icrasına memur 

buyurulan mahrusuna Haleb hanedanı refiü’l-erkânından olub hala Haleb müftisi bulunan 

mevali izamdan bâisü’l-kitâb faziletlü Bahaaddin Efendi hazretleri vilayet-i mezbûre tabi 

Ayntab dea’vâ meclisinde makûd-ı meclis-i şer’îde Ayntab kurabından Büyük Kızılhisar 

karyesi ahalisi olan mazbutü’l-esâmi kimesne taraflarından zikr-i âtî hususda vekil ve 

nefslerinden olan Hacı Yusuf bin Osman ve Hacı Şahbaye Hasan ve nefagil(?) oğlu Mustafa 

bin Mehmed ve bir ikdar Mehmed bin Abdullah nam kimesneler mûmâ-ileyh Mehmed 

Bahaaddin Efendi mevâcihesine ikrâr-ı tam ve tarkîr-i kelâm idüb otuz yedi tarihinde … 

Reşid Ahmed Paşa kayranımızın canib-i şimal ve şarkiyesinden bulunan arazilerimizi sakkı 

iden Cağdığı karyesinde kayalar altından … iden kataa pikarı haleb ceri(?) nehr Füveyk kar(?) 

taşırub karyemiz Haleb sark(?) olan nehr Füveyk’den bir izan(?) virmez idi bundan cend sene 

akdem bizler aidat-ı mezkûrdan rızalarımız ile ferg ve kadim olan pikarımızın suyu bizlere 

…olunub ve hala bizler arazilirimizi kadim olan pikar suyundan sakkı ve nehr-i füveykde bir 

güne hakkı şerb ve sakkilerimiz mezbûre kadr deyü her biri ikrar ve itiraf eylediklerinde 

efendi mûmâ-eliyh hazretleri dahi mukarrir merkûmun kalman(?) meşrûhalarına tasdik 

eylediği mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire fî’l-yevmü’s-sâmin min şehr-i rebiü’l-

ahir lisene semâniye ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

 

Belge 86 
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Halebü’ş-şehbâye ceryan iden nehr Füveyk tathir ve tamir ile icrasına memur 

buyurulan mahrus Haleb hanedanı refiü’l-erkânından olub hala Haleb müftisi bulunan mevali 

izamdan bâisü’l-kitâb fazilet Bahaaddin Efendi hazretleri vilayet-i Haleb’e tabi Ayntab 

devâ’vi meclisinde makûd-ı şer’îde Ayntab kurasından Sazgın karyesi ahalisi olan mazbutü’l-

esâmi kimesne taraflarından zikr-i âtî hususda vekil ve nefislerinden asil olan Ali Kahya bin 

Abdullah ve Mehmed bin Mamo nam kimesneler mahzarlarında üzerine da’va ve tarkîr-i 

kelâm idüb mezkûr Sazgın karyesinin canîb-i karyesinde vaki Karagöz dimekle maruf pikar 

karye-i mezkûrenin malumü’l-katmat arazilerini sakkı idüb fazlası Haleb’e câri nehr füveyk’e 

dökülüb andan Haleb’e ceryan idüb ve bu vechle kadim amel olunagelüb ve şimdi ahali 

karye-i mezbûre bağlarına söküb mâ mezkûr ile deşti bulunan tarlalarını sakkı  itdiklerinden 

sual olunub kadim mâ mezkûr ile sakkı olunan arazilerinden başka muahhar … ile tarla 

eyledikleri arazilerini sakkı itmemek üzre ahali karye-i mezbûre tenbîh-i şer’ buyurmak 

muradımdır deyüb ba’de’d-da’vâ ve’l-sual merkûman cevablarında Peker-i mezkûrun 

suyunun karye-i menzilin iki mil mukadarı(?) arazileri kadime sakkı oluna gelüb fazla oldu 

suretde Haleb’e cari nehr Füveyk’e karışub andan Haleb’e ceryan ider ve bu cihetle olduğuna 

yedlerimizde bin yüz kırk bir tarihle maruh bir kıt’a ferman-ı şerîf-i alişan sureti vardır deyü 

bir kıt’a ferman-ı alişan sureti ibraz eylediklerinde… münifinde Ayntab kazasına Telbeşar 

nahiyesinde Sazgın nam karyenin canîb-i garblısında vaki Karagöz dimekle marûf Peker 

karye-i mezbûrun solları dâhilinden olub kadimü’l-ale’l-emân bade kalfib(?) karye-i 

mezbûrenin eyamı meyili mukadderi ilanda ve arazi ve bostanları sakkı idüb fazla kalur ise 

civarında vaki muhame-yi(?) Haleb’e cari olan nehr füveyk harkına karışub zikr olunan 

pikarın suyundan … ol-vecde hakları olduğunu beyanın tarih-i mezkûr ile mevzih bir kıt’a 

ferman-ı şerîf-i alişan ibrâz ve izan itdiklerinde müddeî-i aliye merkûmun yedlerinde olan 

suret-i ferman-ı alişan mucebince iki mil(?) mukaddarı arazilerin sakkı eylediklerinden sonra 

mâ mezkûre mudahile itmeyüb Haleb’e cari nehr Füveyk’e karışub andan Haleb’e ceryan 

itmesine… itmemek üzre merkûman tenbih-i şer’î mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

hurire fî’l-yevmü’s-sâmin min şehr-i rebiü’l-ahir lisene semâniye ve semânîn ve mi’eteyn ve 

elf 

Sayfa 224 

Acem şalı 1 Hasan Efendi      190 

Tas 1 Hasan Efendi         40 

Kerimesi nevre hanımın alacağı       43 

Acem şalı 1 İzzetlü Battal Bey     235 

Kazgan 1 .. İzzetlü Battal Bey       80 
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Kerimesi Asiye hanım zimmeti(?)     413 

Bir senelik hanların esabesi      600 

       1629 

Makul     17917 

     18646 

Mehr-i muahher merkûm 

Yakub Efendi zimmetinde    1000 

Kurbacık(?) takımı Nuri Beg      105 

     19711 

           40 

     19751 

Sayfa 226/Belge 87 

Vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab’da vaki Alaüddevle cami-i şerîfinin bâ berat-ı 

şerîf-i alişan mütevelliyesi Mehmed Rüşdi Efendi ibn-i Bekir Efendi nefsinden asale ve 

tevliyet-i mezbûrede müşterek bulunan kebîr karındaşı Abdullah Ağa tarafından zikr-i âtî 

da’vâya vekil-i müseccel-i şer’îyesi olmağın medine-i mezbûre da’vâ meclisinde makud-ı 

huzûr-ı şer’îde evkaf müdiri vekili Mahlis Efendi hazır olduğu halde zikr-i âtî vekalet-i vazı 

yedi mütehakkik olan Hacı Bendi oğlu işbu bâisü’l-kitâb Hacı Mehmed bin Hacı Ahmed nam 

kimesne mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûrede vaki suf-i 

tevilde(?) helvacı bazarında kain bir tarafdan kahkeci dükkanı ve bir tarafdan harabe ve bir 

tarafdan tarik-i âmm ve bir tarafdan peyas Abdullah dükkanı ile mahdud ve mümtaz bir bab 

dükkan mütevelliyesi olduğum  Alaüddevle cami-i şerif-i evkafından olub merkûm Hacı 

Mehmed dükkan-ı mezkûrun binası benim mülkümdir deyü senevi yüz seksen guruş icar 

evirerek dükkan-ı mezkûrede sakin olub lakin dükkan-ı mezkûrun senevi icarı işbu guruş 

değer olmağla sual olunub icâb-ı icra buyurulmak muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’lsual ol 

dahi cevabında dükkan-ı mezkûrun binası kademe mülk ve arsası Alaüddevle cami-i şerif-i 

vakfı olub mülk olan binası mukdema helvacı Halil bin Mehmed’in mülkü olub bir müddet 

binaya mülkiyet üzre mutasarrıf ve senesine arsa-ı icarına canib-i vakfa verüb merkûm 

Helvacı Halil mülkü olan binasına temin malume Maraşlı katırcı oğlu Ahmed’e bey’ idüb 

merkûm Ahmed dahi arsa-i icarına canib-i vakf-ı mezbûre virerek binaya mülkiyet üzre bir 

müddet mutasarrıf oldukdan sonra merkûm dahi dükkan-ı mezkûrun mülk olan binasını 

Bazzâde Abdurrahim Efendi’ye temin malume bey’ idüb mûmâ-ileyh dahi dükkan-ı 

mezkûrun mülkü olan binasınıTorunzâde Menla Ağa’ya bey’ idüb bir müddet binaya 

mülkiyet üzre mezbûr Menla Ağa mutasarrıf oldukdan sonra vefat idüb terekesi taksiminde 
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dükkan-ı mezkûrun mülk olan binası validesi Asiye Hatun hesasına ikraz olunub mezbûre 

Asiye Hatun dahi dükkan-ı mezkûrun mülki olan binası oğlu Mesud’a temin malûme bey’ 

idüb merkûm Mesud Ağa dahi dükkan-ı mezkûrun mülki olan binasını iki bin guruş … bey’ 

idüb ben ve benden mukaddem merkûmun dükkan mahdud-ı mezkûrun binasına yüz seneye 

mütecevizdir mülkiyet-i üzre mutasarrıf ola gelüb arsa-yı icarı olarak canib-i vakfı 

mukaddema yüz …ve yüz seksen guruş arsa-yı icârı virerek dükkan-ı mezkûrun binasına 

kadime mülkiyet üzre mutasarrıf oluna gelmişdir deyü müddeî-i mütevelliye asil ve vekil-i 

merkûmun inkarlarına mukarin def’anı husus-ı mezbûre arifan ve her biri bir muktezâ-yı 

irade-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensub oldukları mahallerinden zir-i meztûreye vaz-ı 

mühr ve imza iden sari fakızâde Mahmud Ağa ve helvace oğlu Ahmed Ağa ve Emir şam oğlu 

Yusuf Ağa ve derviş oğlu Mehmed Ağa ve merafzâde Arif ve Hacı Mehmed Ağa ve Ahmed 

Ağa ve diğer Mehmed Ağa bin Mehmed nam kimesnelerden sırren ve bade alene lede’t-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehâde idikleri ihbar olunan Şevketzâde Abdulkadir Efendi ve 

Mehtizâde Menla Ağa nam kimesneler şehadetleriyle ber-nech-i şer’î aliye ve bi’l-muvâce 

meşrûhan ve mufassala isbat itmeğin mucebince dükkan-ı mahdud-ı mezkûrun binası kadime 

mülk olduğuna  

Sayfa 227 

Bade’l-hükmü’ş-şer’îye müddeî-i mütevelli mezbûr dükkan-ı mezkûrun mülk olan 

binasına müdahile itmemek üzre mütevelli merkûm Mahmed Rüşdi Efendi’ye tenbih olunduğ 

mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire Fî’l-yevmü’r-rabi âşer min şehr-i rebiü’l-ahir 

lisene semâniye ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Faziletlü Bahaaddin Efendi, Hacı Nuri Ağa, Hacı Abullah Ağa, dev olu Bakkal 

Mehmed Ağa, Arici Mamo Ağa, Hevalinin(?) oğlu İbrahim Halil, Kara galinin oğlu Mehmed, 

Helvacı Yusuf Ağa, Mehmed Şerif Ağa, Kerişci oğlu Mehmed Ali 

 

Belge 88 

Vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab’da Alaüddevle cami-i şerîfinin bâ berat-ı şerîf-

i alişan mütevellisi Mehmed Rüşdi Efendi bin Bekir Efendi nefsinden asil ve li ebeveyn 

karındaşı ve tevliyet-i mezbûrede müşterek bulunan Abdullah Ağa tarafından balâ tescil vekil-

i şerîyesi olmağın vekil-i medine-i mezbûre da’vâ meclisinde makûr-ı huzûr-ı şer’î meâl-i 

ukûdda evkaf müdiri vekili Muhlis Efendi hazır olduğu halde medine-i mezbûre ahalisinden 

olub zikr-i âtî dekanı vazı yedi mütehakkik olan bâisü’l-kitab piyaş oğlu Abdullah mahzarında 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûrede vaki sark-i tevilde kain lede’l-ibayı 
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malumü’l-hudud ve’l-itiraf bir bab helvacı dükkanı mütevellisi olduğum Alaüddevle cami-i 

şerîf-i vakfı dahilinden olub dükkan-ı mezkûrede işbu Abdullah senevi yüz seksen guruş icâr 

ile seksen olub dükkan-ı mezkûrun senevi icârı beş yüz guruş değer olmağla sual olunub icâb-

ı icra dükkan-ı mezkûr terkim-i teslim ve yahud diğer icâre ile icra …(okunmuyor) 

muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-sual merkûm Abdullah cevabında dükkan-ı mahdud-ı 

mezkûrun binası kadime mülk ve arsası Alaüddevle cami-i şerîfi vakfı olub mülk olan binaya 

dedem ve babam yüz seneye mütecavizdir mülkiyet üzre mutasarrıf olub arsa-yı icârı olarak 

senevi canib-i vakfı mukaddema  yüz seksen guruş icra virüb mülk olan binaya … ve bina yüz 

seneye  mütecaviz der-mülk mülkiyet üzere mutasarrıf olırum ve dükkanın tamire muhtac 

olan mahallerini bina ve tamir iderim ve’l-hasıl dükkan-ı mezkûrun binası kadime mülk ve 

arsası vakf olub arsa-yı icarı olarak meblağ-ı mezkûr canib-i vakfı virerek binaya mülkiyet 

üzere kadime mutasarrıf oluna gelmişdir didikde suret-i muraffaları fevte-i şerîf lede’l-havale 

dükkan-ı mezkûrun binasinı mülkiyet ve arsası vakf olmak üzre kadime tasarrufuna isbat 

lazım olur deyü virilen cevab-ı şerîye bina-yı müddeî-i aliye merkûm Abdullahdan dükkan-ı 

mezkûrun binası kadime mülk ve arsası vakf olduğuna beyan taleb olundukda husus-ı 

mezbûre arifan ve her biri ber-muktezâ-ı irade-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensub 

oldukları mahallerinden zîr-i meztûreye vaz-ı mühr ve imza iden helvacı Hacı Mehdi(?) oğlu 

Küçük Hacı Ahmed ve Helvacı Haşin Mehmed ve Mehmed Şerif bin Mehmed ve Mehmed 

Ali bin Mehmed ve Hacı Mehmed bin Mehmed ve Yusuf bin Mehmed ve Ali Osman bin 

Mehmed ve Mustafa nam kimesnelerden sırren ve bade alene lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-

şehâde idikleri ihbar olunan Mehmed Ali Ağa bin Mehmed ve Hacı Mehdi oğlu Büyük Hacı 

Ahmed Ağa nam kimesneler şehadetleriyle ber-nech-i şer’î ali ve bi’l-muvacehe meşrûha ve 

mufassala isbat itmeğin mucebince dükkan-ı mezkûrun binası merkûm Abdullah’ın 

…olduğuna bade’l-hükmü’ş-şer’îye dükkan-ı mezkûrun vakf olan arsası icârını seniyyesine 

vakf-ı mezkûre  

Sayfa 228 

Cins Miktar Guruş 

Hınta kile, sair kile 9-9 19900 

Tününcü nam mahalde harabi bağ  100 

Karagöz vakfında ağlak bağ  500 

Kara Höyük karyesinde olub cede’l-vefat(?) bahasenin(?) 

oğlu Emin nam kemesneden bağ 

 1000 

Karye-i mezbûrede yine merkûmdan alınan bağ  1000 
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Yine merkûmdan alınan el-yevmi Uyum Sögüd’ünden bağ  2500 

Yine merkûmdan alınan karye-i mezbûre depe 

ardındamenus bağ 

 2000 

Sakilci oğlu ile müşterek olub …olunan sair bahâsı  1095 

Kızılhisardan gelüb ferusen olan hınta ve sair  350 

Güreniz karyesinden gelen hınta  200 

Cehre batman 6 200 

Bekmez batman 60 200 

Siyah ve kuru üzüm 110 450 

Baibsiz(?) oğlu Artinden alınan  430 

Şariki Nersizden alınan  840 

Orumluk karyeli Hacı Bekir oğlundan alının  147,25 

Kızılhisarlı nazaklı(?) oğlundan alınan  3045 

Hacı Yusuf Ağa’dan alınan  1500 

Hacı Paşa Ağa’dan alınan  3780 

Kenanzade Hacı Ahmed’en alınan  180 

Hacı bad talibden(?) alınan  150 

Bostancı Babekden alınan  500 

Abacı Mensur oğlu Hacı Mehmed’den alınan  400 

… oğlundan alınan  250 

Muhsinzâde Seyid Efendi’den alınan  250 

Hacı Efendi oğlu Ahmed’den alınan  250 

Kıratlı Osman’dan alınan  42 

Hacı Şerif Ağa’dan alınan  3,25 

Kahyazade Abdullah Ağa’dan alınan  735 

Kızılhisarda bayrakdardan alınan  56 

Gürenizli keşa’i(?) Hüseyin zimmeti olub zevce-i 

mezbûrenin kabul eylediği 

 5000 

Gürenizli Mustafa Kahya’dan alınan  281 

Gürenizli Abu oğlundan alınan  80 

Gürenizli kahyadan  90 

Arabın oğlundan alınan  35 

Hacı Mehmed Emin Ağa’dan  840 
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Cem’â yekün 58466,2

5 

 

Techîz ve tekfîn  844,25 

Resm-i kısmet adi 1441 

Kaydiye 89 

Varaka-i bahâ 5 

Cem’an yekün 2379,25 

 

Sahhü’t-taksîm  

Hisse-i zevce-i mezbûre 7011 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Tahir 49076 

 

Sayfa 229/Belge 89 

Bâdi-i Defer-i Kassâm Oldur ki  

Vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Kurb-i İbn-i Şükr Mahallesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Emine bint-i Mehmed’in veraseti zevce Ahmed ile 

sadır sağîr oğulları Mehmed Ali ve Ahmed ve babası merkûm Mehmed ve anası Hadice 

Hatun inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrenin tesviye-i 

umûrlarına ve mâl-ı mevrûselerine ahz ve kabz ve hıfza velileri bulunan babaları merkûm 

Ahmed taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-

şer’îyye tevzi’ ve taksim olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur 

Fî  22 Şaban 87 

Cins Miktar Guruş 

Yatak kat 2 500 

Çuka harman fermene 1 150 

Sarı entari 1 150 

Çuka şalvar 1 80 
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Bakır batman 2 100 

Legen ve ibrik  40 

Şamdan 1 20 

Kahve takımı 1 20 

Sini ve çanak, ve tas 8-2 15 

Boyalı sandık 2 25 

Yazma ve çenber 10 10 

Fes ve püskül  10 

Baş çarşabı 2 40 

Bursa zıbın 1 50 

Atik bursa zıbın 1 40 

Kazak zıbın 1 20 

Cemdane karbun ve şalvar ve organ 3 40 

Çit zıbın 1 20 

Çit şalvar 4 25 

… çit gömlek 5 30 

Sade çit zirâ’ 3 9 

Yarım şal 1 20 

İpekli ahram 1 20 

Mavi ve biyaz (silik) (silik) 20 

Kırmızı meşefe 2 20 

Toblu döşeme(?) 4 40 

Astar tob 1 10 

Bez dof 1 20 

Hind meşefesi  10 

Boğca 6 30 

Ayna 1 30 

Şal şalvar ve fermene ve zıbın ve Tennur örtüsu 1-1 40 

Hasır yasdık 6 20 

Çizme ve çorab 1 15 

Mehr-i muahher zemmet-i zevc  1200 

Zevce-i merkûm zimmeti  120 

Cem’an yekün 3079 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Mesarif-i meyyit 125 

Resm-i kısmet 74,25 

Kaydiye 4,25 

Dellâliye 34 

Varaka –i bahâ 2 

Cem’an yekün 24 

 

Sahhü’t-tâksim beyne’l-verese 2839 

Hisse-i zevce-i merkûm 704,25  

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Ali 594  

Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed 594  

Hisse-i âb merkûm Mehmed 473 Para 5 

Hisse-i ümm-i mezbûre Hadice 473 Para 5 

 

Sayfa 230/Belge 90 

Bâdi-i Defer-i Kassâm Oldur ki  

Medine-i Ayntab mahallâtından Eyüboğlu Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Asiye bint-i Hacı Mustafa’nın veraseti zevce-i Naki Memik bin Mehmed ile sadır 

sağîr oğlu Ökkeş ve babası merkûm Hacı Mustafa ve anası Esma Hatun’a inhisarı şer’an zâhir 

ve âşikâr oldukdan sonra sağîr-i mezbûren tesviye-i umûruna ve mâl-ı mevrûsesine ahz ve 

kabz ve hıfza kabz bulunan babası merkûm Memik taleb-i marifeti ve marifet-i şer ile eytam 

müdiri Hacı Hakkı hazır olduğu halde tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’îye 

tevzi’ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrenin terekesi defteridir ber-vech-i “atî zikr ve 

beyân olunur 

Fî 25 Zi’l-hicce 87 

Cins Miktar Guruş 

Yatak kat 2 720 
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Bakır parça 7 80 

Şamdan ve sarı tas  31 

Çini çanak ve kas 12 22 

Kahve takaımı  15 

Ayna 1 20 

Sarman fermene 1 105 

Çuka şalvar 1 51 

Çetere zıbın  81 

Acem şal kuşak 1 40 

Şal şalvar  16 

Canfes zıbın ve şalvar  19 

Mendil ve şal 4 arifan  32 

Çit zıbın ve şalvar 8 71 

Cemedan çıbın 1 11 

Beyaz izâr ve döşek çarşabı  25 

Acem sair bağcalar 6 40 

Çit gömlek 9 25 

Acem mazrı 1, başma meşefe 1, kırmızı meşefe 2, tuman 

5 

 149 

… 2 8 

Ka’ğat gömleği 2 26 

Şerit makremesi 8 74 

Sandık 1 30 

Hasır yasdık  6 50 

Altun küpe 1 40 

Altun zigir 1 50 

Altun gerdan 1 100 

Çizme çift 1 10 

Namazlığı 1 5 

Savı zıbun ve altun haşbir bahâları zimmet-i zevc  450 

Mehr-i muahher zimmet-i zevc  1000 

Cem’an yekün 3420 
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Minhâ’l-ihrâcât  

Mesarif-i meyyit 95,50 

Rism-i kızmet 83,50 

Kaydiye 5 

Varaka bahâsı 1 

Dellâliyesi 40 

Cem’an yekün 220 

 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese 3200 

Hisse-i zevce-i merkûm 800 

Hisse-i ibn-i merkûm Ökkeş 1333,25 

Hisse-i ab merkûm 533,50 

Hisse-i ümm-i merzûre 533,50 

 

Sayfa 231/Belge 91 

Vilâyet-i Halebü’ş-şehâbe’ye tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Seng-i Nakkaş 

Mahallesi sakinlerinden sahibü’l-hayrat ve’l-hesenat rağıbü’l-sadakat ve’l-müberrat(?) 

Asibaş(?) oğlu dimekle marûf Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin nam kimesne tarafından zikr-i 

âtî vakfı takrîr ve tescîl müseccel-i şer’îyesi Kalenderzâde Memik Efendi ibn-i Mustafa 

meclis-i şerî şerif enverde zikr … vakfı tescilli mütevelli nasb ve ba’de azline şart eylediği 

Mehmed İzzet Ağa ibn-i Mehmed nam kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr 

kelâm idüb akd-i âtiü’z-zikrin sudûrına değin müvekkilim vakf-ı mûmâ-ileyhin silk-i mülk-i 

sahîhesinde münselik olup medine-i mezbûre katasında Çakırbeyağı nam mahalde kain 

kıbleten Bazzâde şarka el-hac Osman Efendi ve garba Edhem Efendi zevcesi bostanları ve 

şimalen tarik-i âmm ile mahdut seksen müşare ‘îtibar olunur bir kıt’a hardavat bostanını 

hasbetullahü’l  vakf-ı sahih-i  muhallid ve habs-ı sarih-i muhallid ile vakf ve habs idüb şöyle 

şart ve ta’yin eyledim ki vakf-ı mezkûre-i mütevelli ve nazarı yedleriyle icâr ve istiglâl  

olunub hâsıl olan galesinden evvelâ bostan-ı mezkûrun resm-i yafnesi(?) virildikden sonra 

fazla galeden mâh Muharremü’l-haramda  bir kazgan âşure şorbası iştira ve itam ve itam 

fukara olunub ve yine mâh receb duhûlünde iki nevi ta’am malzemesi iştira ve … ve itam 

fukara oluna ve vakf-ı mezbûre madem hayatda oldukça vakf-ı merkûm mütevelli ve kız 
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karındaşı Fatma Hatun nazır olub fazla gallenin sülüsün hissesi vakf-ı mezbûr ve sülüs 

hissesini kız karındaşı mezbûre Fatma Hatun ahz ve kendü umûrlarına harç ve sarf iderek ve 

ba’de’l-vefat vakf-ı mütevelli merkûmun evlâd-ı evlâd evlâd-ı evlâd-ı evlâd batnen ba’de 

batnın ve karnen ba’de karn vakf-ı mezkûre mütevelli ve vakf-ı galesinden ba’de’l-ihrâcü’l-

mesârif fazla galeden sülüsün hissesi ahz ide ve nazar-ı mezbûre Fatma Hatun dahi vefat 

itdiğinde mezbûre Fatma Hatun’un evlad-ı evlad ve evlad-ı evlad ve evladı batnen ba’de 

batnın karnen ve karn vakf-ı mezkûre nazır olub ba’de’l-ihrac maserif-i fazla galeden sülüs-i 

hisesini ahz ideler el-iyazi bi’l-ta’ala mütevelli vakf-ı mezkûm ve nazar-ı mezbûre Fatma 

Hatun’un evlatları … mutasarrıf olur ise vakf-ı mezbûre bir mütedeyyin kimesne marifet-i şer 

ile mütevelli nasb ve ta’yin olunub senevi yirmi beş guruş icraât-ı nevliyeti alındakdan sonra 

gale-i vakf-ı mezkûre … itam fakıraye(?) harc ve sarf ideler deyü … kelâm vafk-ı mezbûre 

farigan yemin-i isvagil(?) mütevelli merkûma teslim ve ol dahi vakfiyet üzre ahz ve kabz 

idikden sonra vekil-i 

 

Sayfa 232 

Mezbûr … idüb imam-ı azam ve hümam-ı ifham ve Ekrem Ebu Hanifetü’l-kûfi aliye 

rahimeta’l-bâri hazretleri katında vakf-ı mezkûr akhem ve ikdak  … rahmetü’l-badi(?) 

hazretleri katında vakfı mezkûrun benim içün rucû’ … olmağın vakfı mezkûreden rucu’ ve 

kemafi’ül-evvelâ müvekkilim mülküne idhal(?) muradımdır dedikde mütevelli merkûm dahi 

hal-ı münivali meşrûh üzre olduğu cay-ı eşkal(?) değildir lakin İmam Mehmed ve İmam 

Yusuf hazeratı kulu şerifleri üzre vakf-ı vakfet deyüb ve tesilm mütevelli eyledikden sonra 

sahîh ve lazımdar deyü birbirliyle  ve her biri müddeâsınca hakkı tâlibân olduklarında hâkm-i 

mevki’i sadır-ı kitâb… Efendi hazretleri tarafeyn edalarına nazar-ü mübtal-i hayr oldukdan 

hazer idüb cânib-i vakfı evvelâ… görmeğin âllemâ bi’l-hilâf beyne’l-imtidâ’ l-islâf vakf-ı 

mezkûrun sıhhât ve lüzumuna ba’de’l-hükmü’ş-şer’îye mütevelli merkûm Mehmed İzzet 

Ağa’ya tevliyetden azl vakıf-ı mezbure ilka itmeğin min bâd nakd-u nakdiyetine meceli mahal 

ve tebdili tesiri müntenil-i ihmal oldu hurire Fî’l-yevmi’s-sabî min şehr-i şevvalü’l-mükerrem 

lisene seb’a ve semânîn ve mi’eteyn ve elf Min-hicret min-lehü’l-izz ve’s-serif 

Şuhûdü’l-hâl 

Faziletli Mehmed Bahaaddin Efendi, İmamzade Mehmed Efendi, akha’l-harf(?) Es-

seyid Mahmud Efendi, Es-seyyid Hasan Efendi, isafirzâde Hasan Ağa, Hacı Ali oğulları 

Molla Ali ve Durdu 

 

8000 
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  827 

1021 

8151 

1430 11 

1430 11 

2860 22 

2860 22 

5720 33 

1430 11 

7150 55 

Sayfa 233/Belge 92 

Zikr-i âtî husûs-ı da’vâ-i mukâta mütevelli nasb ve ta’yin olunan Vilayet-i Halebü’ş-

şehâbe’ye tabi Medine-i Ayntab ahalisinden Hacı İbrahim ibn-i İbrahim nam kimesne 

Medine-i mezbûre da’âvi meclisinde makûd-ı huzûr-ı şer’î meâli-i ukûd-ı medine-i mezbûre 

ahalisinedn olub bundan akdem fevt olan Kanalcızâde Mahmud Ağa ibn-i Hüseyin sulbî kebîr 

oğlu Mehmed Arif Ağa ve zevcesi Afife Hatun ve kebîre kızları Fatma ve Zeyneb hatunlar 

taraflarından husumet ve redd-i cevaba mazûn vekil meclis-i alileri ibn-ü’l-mezbûr bâisü’l-

kitab Mehmed Arif Ağa mahzarında evkaf müdiri vekili Muhlis Efende hazır olduğu halde 

üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb medine-i mezbûre arsasında itar-ı bezar(?) nam mahalde 

kain bir tarafdan tarik-i âmm ve bir tarafdan Bazzâde Abdulrahim Efendi verasesi mülkü attar 

dükkanı ve bir tarafdan Bekir Beg Mahallesine meşrût Hacı Ömer Efendi vakfı dükkan ve bir 

tarafdan Güceklizâde Ahmed Efendi dükkanı ile mahdûd ve mümtaz bir bâb dükkanın 

tamama Hanım Paşa vakfının Bekir Beg camî-i şerifi havlusunda olan… tamirine meşrût 

vakfı olub dükkan-ı mezkûr seksen seneye mütecavizdir müddeî-i alîye merkûmun babası 

Mahmud Ağa ve dedesi Hasan Efendi yedi tasarruflarınde olub sonra… merkûm harab olub 

ve Mahmud Ağa galle-i vakıfdan bir akçe harc ve sarf itmeyüb tarihden dört sene akdem 

komşular merkûm Mahmud Ağa’dan dükkan-ı mezkûr cami-i şerif-i mezbûre olan… tamirine 

meşrût vakıf olduğunu iddia itdiklerinde Mahmud Ağa mukdema inkar ve muahher-i ikrâr 

dahi idüb dükkan-ı mezkûre merkûm Mahmud Ağa ile’l-vefat mutasarrıf olub ve tarihten üç 

sene akdem Mahmud Ağa fevt olub dükkan-ı mezkûr verase-i merkûmun yedlerinde kalmağın 

sual olunan icâb-ı icra buyurmak bi’l-tevliye muradımdır deyü ba’de’l-da’vâ ve’l-sual vekil 

ve asil-i merkûm Mehmed Arfi Ağa cevabın dadükkan mahdûd ceddim mülkü olub vaefatıyla 

babam Mahmud Ağa’ya mevrûs olub ve babamın vefatıyla bana ve müvekkilat-ı mezbûreye 
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mevrûs olub ceddim ve babam dükkan-ı mezkûr yüz seneyi mütecâvizdir ber-vech-i mülkiyet 

üzre bala niza’(?) mutasarrıf olub ve babam vefatından sonra terekesi tahrîr ve dükkan-ı 

mezkûr dahi mülk olmağın deftere idhal ve beyne’l-verese iktisâm olundukda dükkan-ı 

mezkûr kırk sehim anbarıyla yirmi sehim kızı müvekkilim Fatma Hatun ve beş sehimi benim 

hisseme ikrâz olunarak tarihinden üç sene akdem iktisam olunmuşdır deyü dükkan-ı 

mezkûrin… ve babasının ikrarına inkar idecek müddeî-i merkûm dükkan-ı mezkûre 

müteveffa Mahmud Ağa tarihinden dört sene akdem Hanım Paşa Bekir Bey mahallesinde 

olan camî-i şerifin tamirine meşrût vakıfdır deyü ikrâr eylediğini Malapatınzâde(?) el-hac 

Mehmed Efendi ve Mucib Efendi ber-vech-i müddeî-i şehadet eylediklerinde merkûm 

Mehmed Arif Ağa cevabında babamın vefatından sonra dükkan-ı mezkûre babamın sâir 

terekesi ile beyne’l-verese taksîm idüb dükkan-ı mezkûr mülkiyet üzere taksîm ve 

tasarruflarımıza şaheden merkûman îlamları olub üç seneden  

Sayfa 234 

Berü bâla izâr şer’î sukût eylemişlerdir ve bizler ile… vardır deyü şahidin merkûmanın 

inkarlarına mükarin her biri ber-muktezâ-yı irade-i seniyye bâ-varaka-yı mestûre mensub 

oldukları mahallelerinde zîr-i mestûreye vaz-ı mühr ve imza iden Mehmed Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi ve Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed ve İmamzâde Hüseyin Ağa ve Mehmed 

Ağa ibn-i Mehmed nam kimesnelerden sırren ve bade alena lede’t-tezkiye adl ve makbû’l-

şehâde idükleri ihbar olunan Mehmed Şakir Efendi ibn-i Bekir Efendi ve Ahmed Efendi ibn-i 

Mehmed ve Mustafa bin Veli nam kimesneler şehadetleriyle ber-nech-i şer’î âli ve bi’l-

muvâcehe meşrûhe ve müfassala isbat itmeğin mûcebince şahidin merkûmun şer’î şahadetleri 

makbûl olmayub müddeî-i mütevelli-yi merkûmdan tekrar müddeî-i meşûhan muvâfık 

beyyine taleb olundıkda bade’l-imhâl ve’l-istimhâlityân-ı beyyineden izhâr-ı acz itmeğin 

müddeî-i merkûm bilâ beyine dava-yı meşrûhâsıyla merkûman ber-vech-i şer’-i âlî 

muârazadan men’ olunduğu mâ-vakâ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire fî gurre-i şehr-i 

zi’l-ka’de lisene seb’a ve simânîn ve mi’eteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Refetlü Muhlis Efendi, Faziletlü Mehmed Bahaaddin, Efendi Kahyazâde el-hac 

Mehmed Tahir Efendi, Bostancı Şiho Hacı Mehmed Efendi, İmamzâde Mehmed Efendi, 

Şakir EfendiZâde Mehmed Efendi, Sevilmezzâde Hacı Mehmed Bahsani(?) Oğlu Ali Ağa, 

Küçükzâde Mehmed Arif Efendi, Hacı Şakir Ağa’nın oğlu Mehmed Ağa, Hacı Bekirzâde 
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Ömer Ağa, Hüseyin Baba’nğn oğlu Hasan Ağa, Tokatlızâde Mustafa Ağa, Sâ’deddinzâde 

Abdurrahim Ağa, Yanmazcızâde Mustafa Ağa, Söylemezzâde Mehmed Seyid Ağa 

 

Sayfa 235/Belge 93 

Vilayet-i Halebü’ş-şehâbe’ye tabi Medine-i Ayntab ahalisinden ve Teb’a-yı Devlet-i 

Ali’den ve Ermeni milletinden bâisü’l-kitab mukadlis(?) Ohannes ve mukadlis(?) Akob ve 

mukadlis… Akob nefislerinden asâlet ve zatları târif-i şer’i ile marûf marûfun… Kirkor bin 

Ohannes tarafından zikr âtî da’vâ-yı vekil-i müseccele-i şer’îyeleri merkûm Ohannes vekâleti 

medine-i mezbûre de’avî meclisinde makûd-ı huzûr-ı şer’î meâli-i ukûd-ı medine-i mezbûrede 

vaki Kivas(?) vakfının evlâdiye’t-i meşrûtiyet üzre mütevellisi Gergerizâde Mehmed Raşid 

Efendi ibn-i Naci Ağa ve mürtezakadan vakf-ı mezbûr karındaşları Albdulkadir ibn-i 

Bahya(?) Ağa mahzarında evkaf müdiri vekili refetlu Muhlis Efendi hazır olduğu halde 

üzerine da’vâ ve tarkîr-i kelâm idüb medine-i mezbûrede Koşubazarı nam mahalde kain üç 

tarafdan tarik-i âmm ve bir tarafdan Müfti oğlu bakkal dükkanı ile mahdûd ve mümtâz bir bab 

itmekci dükkanı binası kadime mülk ve arsası işbu Raşid Efendi mütevelli olduğu Kivas(?) 

vakfı olub dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun mülki olan binası tedâvil eyadi ile ceddimiz 

cümlesinden olan Ohennes bin Kiyork’un malı deyü tasarrufuna mülki olub tarihinden kırk 

beş sene akdem ceddimiz Ohannes fevt olub dükkan mahdûd-ı mezkûrun mülk olan binası 

oğulları babamız Akob mütevekkilit-i mebûr Artin’in ve ana babaları Makdi(?) Kiyork mârus 

olub dükkan-ı mezkûrun …şer’iden … tarik-i âmmden tarafda olub babamız … mezkûr 

münhadim olmağla … oğlu dükkan tarafına Karun bina idüb ve buraları münhadim oldukda 

yine babamız … tamir ve bina iderek ve’l-hasıl kadime dükkan-ı mezkûr binası mülk ve 

arsasını vakfiyet üzere mutasarrıf olan gelüb ve arsa icare olarak senede yüz seksen guruş 

cenâb-ı vakfa virilmeğin umuz’(?) mukaddes Kiyork fevt olub dükkan-ı mezkûr mülk 

binasında olan hissesi kızları müvekkilat-ı mezburat ile li evebeyn er karındaşı babamız Akob 

mevrus olub dükkan-ı mezkûrun binası altı sehim itarıyla birer sehimleri kızları müvekkilât-ı 

mezbûrât …ve dört sehim babamız Akob’un babasından ve karındaşı merkûmdan müntakil 

mülk-i mevrûs olub babamız Akob dahi tarihinden üç buçuk sene akdem fevt olub dükkan-ı 

mezkûrun mülk olan altı sehimde dört sehim hissesi bizde mevrûs olub ve senedi virmesi 

lazım olan arsa icarı olarak yüz seksen guruş mütevelli vakf-ı mezkûr evirir iken şimdi 

mütevelli-i mûmâ-ileyh kadime mülk olan binamıza müdahâle itmeğin sual olunub icâb-ı bi’l-

vekale ve bi’l-asale matlûbımızdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-sual ve’l-inkâr müddeâbun 

merkûmun ber-vech-i meşrûhe-i müddeîsına husus-ı mezbûre arifân ve her biri ber-muktezâ-

yı irade-i seniyye ve bâ-varaka-yı mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye 
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vâz-ı mühr ve imza iden İmamzâde Mehmed Efendi ve kale ağası zâde Mehmed Ağa ve 

şahinzâde Hacı Mehmed Ağa ve Hacı Bekirzâde Bekir ağa ve Ca’fer oğlu Mehmed Ağa ve 

Ömer Ağa ibn-i Mehmed ve Yasin Ağa nam kimesnelerden sırren ve ba’de alene le’de’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbar olunan Celadzâde(?) Mehmed Efendi ve Hacı 

Memik Ağa ibn-i Mehmed ve Süleyman Ağa ibn-i Mehmed ve İsmail Ağa ibn-i İsmail ve 

Hasan ibn-i İsmail nam kimesne şehâdetleriyle ber-vench-i şer’î âli ve bi’l-muvâcehe-yi 

meşrûha ve mufassala isbat itmeğin mûcebince dükkân-ı mezkûrun binası müddeabın(?) 

merkûmunun ber-vech-i müddeâ-yı mülk-i mevrûseleri olduğuna ba’de’l-hükmü’ş-şer’î 

senevî yüz seksen guruş arz-ı icaresi 

 

Sayfa 236/Belge 94 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Hacı Baki Bölüğü Mahallesi sakinlerinden iken 

bundan akdem vefat iden Katırcı Hasan bin Hasan’ın veraseti zevcesi Elif Hatun ile zevce-i 

mezbûre bantında haml-i mevkûf inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra haml-i 

mevkûfun zuhûruna değin taksimi tehiz(?) olunmak üzre müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

eytâm müdiri Hacı Hakkı Efendi taleb-i marifeti ve marifet-i şer’ ile tahrîr ve terkîm olunan 

tereke-i mezbûre defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

FÎ 5 Şevval 86 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der-mahalli mezbûre  1500 

Yatak kat 1 200 

Tennur yorganı 1 50 

Müsta’mel mefruş kilim 2 100 

… 1 30 

Keçi aded 1 30 

Meşlah 1 25 

Harar çift 2 30 

Hurc 1 10 

Çuval 5 60 

Bulgur ve unluk  75 

Bakır batman 2,25 100 

Merkeb re’s 1 150 
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Katır re’s 1 700 

Siyah entari 1, …1, …1, boz aba 1 1 150 

Nakdiye para  1050 

Hırdavat menzil  35 

Cem’an yekün 4300 

 

 Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 300 

Resm-i kısmet 100 

Kaydiye 6 

Dellâliye muhalifatdan 35 

Varaka bahâsı 1 

Cem’an yekün 442 

 

Sahhü’t-taksîm 3858 

Haml-i mevkûfun zûhuruna değin taksihi tehiz olduğu şerh olundu 

 

Sayfa 237/Belge 95 

Medine-i Ayntab’da vâki Şehreküsdü Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emine Hatun bint-i Bazzâde Ahmedi Efendi’nin veraseti kebîre kızları Asiye ve Mesude 

Hanımlar ile li ebeveyn er karındaşı Arif Efendi ve kızı karındaşı Afife Hatun’a inhisarı 

şer’an zâhir oldukdan sonra varis-i merkûma talebleri ve marifet-i şer’iye lede’l-müzâyede 

bey’ olunan tereke-i müveffâ-yı merkûm defteridir 

Fî 10 Cemâziye’l-evvel 86 

 

Suyu karyesinde şeyh oğlu yedinde bostan…  

İzetlü 

3950 

Gabgablı nam mahalde Arab yedinde bostan 40  

Hasan Efendi 

1850 

Soyu karyesinde şerif yedinde bostan  

25 izzetlü Matlub(?) Beg 

 

İki kapulu hanede otuz altı sehimde bir sehim  

Bazzâde Arif’den 

1050 
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Hayriye hanesinde kırk sekizda bir sehim 

Bazzâde Arif Efendi 

1050 

Emir Ali hane civarında kaneci(?) dükkanı tamamı 

Kânacı Hacı Mehmed 

3000 

Arsada yasinin yerine sekiz sehimde bir sehim 

Hasan Efendi 

370 

Hacı Taha Efendi bostanında dükkanın tamamı 

İzzetlü Battal Bey 

2050 

Belyoz oğlu boya hanesinin sekizde bir sehim hissesi  

Hasan Efendi (silik) 

200 

14770 

Başdalı değirmeninde yirmi dört sehimde bir sehim  

Müşik Efendi 

410 

Ağcakend değirmeninin doksan altı sehimde bir sehim 

Hasan Efendi 

350 

Kürt Osman değirmeninde yirmi dörtde bir sehim  

Mehmed Bey 

150 

… değirmeninde yüz doksan iki sehimde bir sehim  

İshak bey 

100 

Büyük Kızıl Hisar’da bağçeden yirmi dört sehimde bir sehim 

Hasan Efendi 

510 

Yakub Efendi harem ve selamlık dairesinde yermi dört sehimde bir sehim 

… Bey 

200 

Yakub Efendi bağlarından yirmi dört sehimde bir sehim  

… Bey 

210 

Orak hayırlıkdan yirmi dört sehimde bir sehim 

… (okunmuyor) 

55 

İbrahim Şehir’de… yirmi dört sehimde bir sehim 51 

Nizib’de zeytunlükden kırk sekiz sehimde bir sehim 100 

Sulamad(?) iki sehimde bir sehim 

İzzetlü Battal Bey 

1 

Bakır sini 1 

Bazzâde Arif Efendi 

48 
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Küçük ma’sara kazganı 1 

Bazzâde Arif Efendi 

110 

17017 

 

 

Sayfa 238 

Virmek üzre merkûm Abdullazim ve mülk olan binaya müdahale itmemek üzre 

mütevelli asil-i vekil-i mûmâ-ileyh Mehmed Rüşdi Efendi’ye tenbi olunmağın mâ-vaka bi’t-

taleb ketb ve imlâ olundu hireri Fî’l-yevmi’h-havi âşer min şehr-i rebiü’l-âhir lisene selâse ve 

semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Faziletlü Bahaaddin Efendi, Hacı Nuri Ağa, Hacı Abdullah Ağa, Deyü oğlu Memik 

Ağa, Arica Mâmu Ağa, … İbrahim oğlu Mehmed Ağa, Kara Ali’nin oğlu Mehmed, Helcacı 

Yusuf, Mehmed Şerif, Kirişci oğlu Mehmed Ali 

 

Belge 96 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Kayseri Mahallesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan … zâde el-hac Mehmed Tahir Efendi ibn-i Hacı 

Hüseyin Efendi’nin veraseti zevcesi Zeyneb Hatun bint-i  Efendi ile sulbî kebîr oğlu Mehmed 

Emin Efendi ve kebîre kızları Asiye ve Hadice Hatunlar’a ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Ali 

sulbî ve sağîre kızları Fatma ve Mefuze(?) ve Saliha’ye inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr 

oldukdan sonra sağîrûn-ı merkûmunun tesviye-i umûrlarına valideleri ve hazaneleri mezbûre 

Zeyneb Hatun vasi nasb ve tayin olunub vasi-i mezbûre taleb ve marifeti ve marifet-i şer’ ile 

tahrîr olunan tereke-i müteveffâ-yı mûmâ-ileyh defteridir ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

Fî 5 cemâzi’l-evvel 88 

Cins Miktar Guruş 

Rühutü’l-sofu(?) 1 20 

Süleyman nam 1 15 

Feraiz Mehmed … 1 10 

Kefeyi 1 5 

Der müntar(?) 1 100 

Tahfitü’l-şahan 1 15 
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Tarihü’l-hamis 1 30 

Kamusi sercesi(?) 3 200 

Sahtavi 4 300 

Astarı 1 80 

Sulbî kebîr 1 40 

…(Arapça)  70 

Fethü’l-rahim 1 5 

Tefsir sairesi(?) Yusuf 1 20 

Menrü’l-izar 1 5 

Telki(?) 1 30 

Kaz-ı zikrye(?) 1 10 

… 1 70 

Mahlas-ı gariziye(?) 1 5 

Mecmua 1 5 

…(Arapça) 1 5 

 

Sayfa 239 

 

Tutiname 1 5 

Müleli nahl(?) 1 10 

Keza’ül-ahbar 1 5 

Halis-i şerif 1 5 

Hadis-i şerif kitabı 1 20 

Eshab bedr şerhî 1 15 

Gre(?) risalesi 1 5 

… 1 5 

Farsı hükkabası(?) 1 2 

Sarf-ı cümlesi 1 5 

Kafiye zeyn sedası 1 10 

Nefhatü’l-mahlas(?) 1 30 

Tahfe-i … 1 20 

Tefsir himamı 1 5 

Menzil der mahalli mezbûre 1 3000 
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Harciye konak der mahalli mezbûre 1 5000 

Katır re’s 4 3000 

Bargir re’s 1 1000 

Tufinin(?) 1 100 

Saat 1 100 

Yorgan 10 500 

Mendil 5 100 

Döşek 1 50 

Yasdık 3 30 

Hali seccade 2 120 

Mefruş kilim 3 150 

Bakır batman 34 1020 

Sam yaryesinde Mustafa Kahya ve Emir Ali ile 

müşterek bağ rub’ hissesi 

 750 

Beylerbeği karyesinde Kürt Mehmed’in oğlu 

yedinde bağ nısfı 

 175 

Doyçağı nam mahalde bağ tamamı  Kıt’a 1 200 

Basre nam mahalde bağ tamamı Kıt’a 1 200 

İbrikcide Ali karyesinde Osman Ağa ile meşterek 

bağ 

Kıt’a 1 150 

Sinan karyesi turabında Sacet Efendi ve … İsmail 

Efendi ile müşterek cend kıt’a bağından hissesi 

 1000 

Tokurcum(?) turabında Şeyh İsmail Efendi ile 

müşterek hayırlik kıt’a 

 250 

.. Hacı Taha Efendi ve Hacı Şerif Efendi ile 

müşterek bağdan hissesi 

 250 

Güreniz karyesinde… kahya yedinde bağ harabesi  Kıt’a 1 25 

Zahire anbarı 3 50 

Sanduk 2 10 

Telfirde …nam mahalde Farlı(?) oğlu yedinde Sacit 

Efendi ile müşterek bağ 

Kıt’a 1 100 

Telfirde höyük nam mahalde karalı oğlu yedinde 

Sacit Efendi ile müşterek hayırlık yenicesi  

Kıt’a 1 150 
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Mahali mezbûre asakir yedinde Sacit Efendi ile 

müşterek zeytun yenicesi 

 100 

Sam karyesinde gani oğlu yedinde bağ rub’ hissesi  150 

 

Sayfa 240/Belge 97 

Bismillâhirrahmânirrahîm 

İzzet-meab şer’î-kuzab Mevlana Abdullah Sofu Efedi kamiyab bade’t-tehıyyetü’l- 

vâfiye inhâ olunur ki ber-vech-i mevleviyet mutasarrıfı olduğum Ayntab kazasının umûr-ı 

ahkâm-ı şer  ٔiyesi bin iki yüz seksen altı senesi receb-i şerîf gurresinden zabt itmek üzre zat-ı 

hazret-i … intihab ve tercih buyurduklarına binâen tarafımızdan cenâb-ı şerifinize ihâle ve 

tefviz olunmuşdur gerekdir ki kazâ-i mezkûre … mezbûreden …. yevm-i mezbûreden bi’n-

niyâbe zabt idüb beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı şer‘î ‘âlîye sa‘y ve gayret ve vukû‘ı yâfte olan 

mahlûkat mevtâ‘yı ‘askeriyenin mûceb tahrîr olunanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzatü’ş-şer‘îyye tevzî‘ ve taksim husûsuda ihtimâm ve dikkât buyurub her halde … 

intihâb ve tercih sermedü’l-hurafe meyl ve cevaz göstermeyesin ve´s-selâm 

… Hamdi Beg irade-i Es-seyyid Mehmed Tahir … 

Sayfa 241/Belge 98 

İttihade-i haze’l-ceride mazbatü’l-de’avi el-şer’îye … Sofuzâde Mevlana Es-seyyid 

İmam(?) Efendi el-mevâli-i hilâfe bi-medine-i Ayntab tahrîr fî âşer şehr-i Şabânü’l-

mükkerrem lisene sitte ve semânîn ve mi’eteyn ve elf … 

Sayfa 242/Belge 99 

Vilayet-i Halebü’l-şehbâya tabi Medine-i Ayntab mahalâtından Şehreküsdü Mahallesi 

sakinlerinden Emine ve Hatice bint-i Mehmed ve valideleri  Emine bint-i Ali ibn-i Abdullah 

nam hatunlar taraflarından zikr-i âtî bey‘i takrîr ve kabz-ı semen ve ikrâra vekâleti zât-ı 

mezbûreye ârifân Mehmed bin Abdullah ve Mehmed ibn-i Mustafa nam kimesler 

şehâdetleriyle sâbit ve subût-ı vekâlete olan Bakkal Hacı Ali ibn-i Mustafa nam kimesne 

meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre ahâlisinden ve Teb’a-yı Devlet-i Aliyeden ve 

Ermeni milletinden işbu bâisü’l-kitâb bade sıran(?) bin Musa nam kimesne mahzarından bi’l-

vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm akd-i âtiü’z-zikrin sudûrına değin müvekkilelerim 

mezbûret Emine ve Hatice ve diğer Emine’nin yedlerinde olub Medine-i mezbure 

mahallâtından olub Eyüboğlu Mahallesinde kain bir tarafdan Kürt Hasan menzili ve bir 
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tarafdan babacıoğlu veresesi menzili ve bir tarafdan Hasan menzili ve bir tarafdan Tarık Ali 

ile mahdûd ve mümtâz bâb mülk menzilin tamamını tarafından îcâb ve kabul hâvi ve şurût-ı 

mubtıla ve ukûd-ı müfside ve telcie ve muvâzaadan âri ve berî iki bin iki yüz guruş ile meclis 

kayzde ayani(?) … derûnunda adeta malum akce mukayelesinde mezbûr ba’de sırren bey-i 

bât-ı sahîh-i şer’i ile bey’ ve temlik ve teslim eyledikde merkûm dahi meblağ-ı mezkûre iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul idüb semeni olan meblağ-ı mezkûre müşteri-i 

merkûm yedinden bi’t-tamam ve’l-kemal ahz ve kabz ve istifa-i hakı ve keffe-i hukuk ve 

muraffakıyla merkûm ba’de sırren mülk-i müştera-yı ve hakk-ı sarihi olub müvekkilem 

mezbûrenin alaka ve medhaları kalmayub keyfe mâ yeşa ve hasbi mâ yehtâr emlak-ı sâiresi 

gibi ber-vech-i mülkiyet mutasarrıf olsun deyü gıbbe’t-tasdik-i şer’i mâ vaka bi’t-taleb ketb 

ve imla olundu hurire el-yevmü’s-sabi min şehr-i şabanü’l-mübarek lisene sitte ve semânîn ve 

mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hal 

Faziletlü Mehmed Behaaddin Efendi, Basmacızade Seyid Efendi, Güllizade Osman 

Efendi, Şerifzade Hacı Hazıf Efendi, İsmail Efendi Ebubekir Efendi, Hasan Efendi Mazhar 

İzzet ve gayrühüm 

 

Sayfa 243/Belge 100 

Suret-i Emirname Hazret-i Fetvâ-i Penahi 

Faziletlü Efendi 

İlm-i feka-yı(?) şerifden tertib olunan ahkam-ı adliye meclisinin mukaddimesiyle 

kitab-ı … hitam olarak matbuâsı her tarafa gösterilmiş ve bunun ahkam-ı mezrihası(?) 

memâlik-i mahrûse-i şâhânede bulunan mahkeme-i şer’îyyede düsturü’l-amil … her tarafa 

tebligat muktezâ-yı icra itdirilmiş bâ-ferman-ı ali …emr-ü fermân buyrulmuş olmağla kitb-ı 

mezkûrun …olduğu ahkâm-ı celil-i şer’iyenin semeniyle infaz ve icrasıyla dahil-i daîre 

vilayetiniz olan livaya ve kazalara nüvab efendilere tebligat edilmesini buyurulmuş 

siyakatında tahrîrat-ı mahsûsa senaviri terkîm kılında 

Fî 15 Receb 286 

 

Belge 101 

Ayntab Niyabetine 

Mekerrümetlü Efendi 
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Suret-i nakûl(?) bâla-yı tahrîrat-ı müsecci olan emrnâme sami-i(?) hazret-i fetevâ 

penahi ahkâm-ı mezricesinin(?) bade’l-zeyn ifasına eshat(?) olunmak üzre terkîm-i şukka 

ibtidar olundu. Fî 10 Şaban 286 

Müfetiş-i Hükkamı Vilayet-i Haleb 

 

 

Sayfa 244/Belge 102 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefat iden Hamil Hacı Mehmed Ali ibn-i Abdullahın zevcesi Ümmühani bint-i 

Mehmedin gayri varis-i maruf ve marufesi olmayub terekesinin rub’ hissesi zevce-i 

mezbûreye sülüs erba canib-i beytü’l-mâle aid ve râci’ olmağın hala Medine-i mezbûre mal 

müdiri fütüvetlü Ebubekir Efendi taleb-i marifeti ve marifet-i şer’ ile tahrir ve bi’l-müzayedi 

bey’ olunub olunan defter-i kassiyesidir ber-vech-i âtî zîkr ve beyan olunur.  

Fî 5 zi’l-kâ’de 86 

 

Cinsi Miktar Guruş 

Müste’mel kilim 1 20 

Yorgan 1 47 

Döşek  1 35 

Yasdık 1 6 

Yedi parça halı  43 

Bulgur kile 1 80 

Merkeb 1 50 

Menzil der-baha  572 

 Cem’an yekün 853 

Minhâ’l-ihracat 

Cins Guruş 

Techiz ve tekfin 80 

Muahher zevce-i 100 

Mezbûrenin alacağı 60 

Hamaliye 1 

Dellaliye 18 
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Mesarif-i müteferrika 10 

Resm-i kısmet 15 

Kaydiye 1 

Resm-i beytü’l-mâl 15 

 Cem’an yekün 301 

 

Sahhü’l li’t-taksim     552 

 

Zevce-i mezbûrenin rub’ hissesi  138 

      414 

 

Yalnız dört yüz on dört guruş efendi muma-ileyh marifine Medine-i mezbûre mal 

sandukına teslim olunduğu şerh olundu. 

 

Sayfa 245/Belge 103 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Şehreküsdü mahallesisakinlerinden iken bundan 

akdem vefat iden Hatice bint-i Hamikin veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma bint-i 

Hamik ile sulbi sagîri kebire kızı Ayyuş ve sagîre kızı Hatice ve babası merkum Hamik ve 

anası Elife inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra mezbûrenin tesviye-i umûrlarına ve 

mal-ı mevruselerine ahz ve kabz ve hıfza-ı velisi bulunan babaları merkum Mustafa taleb-i 

marifet-i şer ile tahrir ve bi’l-müzayede bey’ olunub beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer’iye 

tevzi ve taksim olunan müteveffa-yı mezbûrenin terekesi esmen defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur 

Fî 7 muharrem 87 

 

Cinsi Miktarı Guruş 

Nısf hisse-i menzil  240 

Karalık bağ 1 100 

Mitil yorgan 1 60 

Büyük yorgan 1 70 

Döşek 2 6 

Mandal 1 15 
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Yasdık 2 30 

Sandık 1 10 

Basma acem meşfere 1 25 

Nakışlı gömlek 5 100 

Bursa ipek zıbın 1 25 

Yarım çetere zıbın 1 40 

Köhne don 1 10 

Keten (?) 1 20 

Atik don 1 5 

Hamak 1 15 

Tas 1 6 

Yatak yüzleri  70 

Kuru üzüm  100 

Mehr-i muahher zemmit  500 

 Cem’an yekün 1511 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfin gayr-i mesârif-i lâzıme 111 

Resm-i kısmet 35 

Kaydiye 2 

Dellâliye 12 

Varaka-i bahâ 1 

Cem’an yekün 162 

          

Sahhü’t-taksîm-i beyne’l verese  1349 

Hisse-i zevce-i merkûm   1349 

 

Hisse-i bint-i mezbûre Ayyuş     359 

Teslimat 

Yorgan 1        60  

Döşek 1        30 

Yasdık 1        15 

Mandal 1         15 
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Bursa zıbın 1        25 

Çetere zıbın 1        30 

Keçe don 1       10 

       195 

Nısf-ı menzilde on beş sehim      64 

       259 

Dedesi Hamikden havale      16 

       375,25 

Bağdan on beş sehimde dört sehim     24,25 

       300 

Mehr-i muahher babası zimmetinden havale  592,75 

       359,75 

Hisse-i bint-i sagîre Hatice  359 

Hisse-i âb merkûm Hamik  179,75 

Âmm     179,75 

     359,25 

Teslimat 

Yatak yüzleri     50 

Bakırlar tamamı    31 

Döşek  1     30 

Yasdık 1     15 

Keten don 1     20 

Gömlek 5   100 

Meşefe 2     25  

Saravil(?) 1       5 

Sandık 1     10 

Büyük yorgan     70 

    376 

Kefe havale     16,25 

    359,25 

Hisse-i Ümm-i mezbûre Elif 179 

 

Sayfa 246/Belge 104 
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Badi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefat iden el-hac Mustafa bin Mehmed’in veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatma 

bint-i Ebu(?) ile sulbî kebîr oğlu Hafız Mehmed ve sulbîye sağîre kızları Hefa(?) ve Hatice ve 

Fatma’ya inhisârı şer’an zâhir ve âşikâr olundukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i 

umûrlarına ve mâl-ı mevrûslarına ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin 

olunan valideleri mezbûre Fatma Hatun ve eytam müdiri Hacı Hakkı Efendi taleb-i 

marifetileri ve marifet-i şer ile tahrir ve müzayede-i icra olunarak terkim ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi ve taksîm müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur. 

Fî 25 zi’l-hicce 1286 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der-mahalle-i mezbûre  2000 

Merkeb meydanında bağ  1 100 

Çayrağında harabe bağ 1 20 

Mefruş kilim 2 50 

Atik fes  2 15 

Tennur yorganı 1 30 

Döşek  1 50 

Yasdık  1 10 

Sağîr yorgan  1 30 

Bakır batman 11 340 

Şamdan 1 5 

Sandık  4 35 

Olyeler(?) 6 12 

Küb 2 10 

Yenice Hasan zimmeti olub kabz olan  850 

Cem’an yekün 3562 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 162 

Mehr-i muahher zevce-i mezbûreye Hasan bin Ali ve ahmed bin Bekir 

şehadetleriyle bade’l-isbat ve’l-helf 

500 

Resm-i kızmet 77 

Kaydiye 5 

Dellâliye vanama 3 

Cem’an yeküm 752 
 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese  2790 

Hisse-i zevce-i mezbûre 345 

Hisse-i ibn-i merkûm Hafız Mehmed 966 

Hisse-i bint-i mezbûre … 483 

Hisse-i bint-i mezbûre Hadice 483 

Hisse-i bint-i mezbûre Fatma 483 

 

Merkûm Fazıl Mehmed’e teslimat 

Bakır 4        120 

Sağîre yorgan 1         30 

Meşaye 1            5 

Kilim 1          20 

Yasdık 1          10 

Sandık 1           7 

Avli(?) 2      4 

         196 

Menzilden kırk sehimde on dört sehim hisse 700 

         896 

Yenice Hasan zimmetinden havale   110 

       1006 

Bağlar kırk sehimde on dört sehim kezalik  42 

       1048 

           54 
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Mesarif havale       994 

       18 

         966 

Sayfa 247/Belge 105 

 

Badi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Tarla-yı Atik Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Emine bint-i Küçük Mehmed’in veraset-i sadıriye sağîre kızı Emine ve li 

ebeveyn er karındaşları Abdullah Efendi ve Hacı Mehmed Ağa’ya inhisârı şer’an zâhir ve 

âşikâr olundıkdan sonra sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûruna ve mâl-ı mevrûslarına ahz 

ve kabz ve hıfza kıbel-i şerden vasi nasb ve tayin olunan velisi merkûm Hacı Mehmed ve 

eytam müdiri Hacı Hakkı Efendi taleb-i marifetleri ile ve marifet-i şer ile tahrîr ve terkim ve 

bi’l-müzâyede bey‘ olunub esman-ı hasılası beyne’l-verese tevzi ve taksim olunan müteveffa-

yı mezbûrenin terekesi defteridir ki zîkr ve beyân olunur 

Fî 7 Muharrem 1287 

Cins Miktar Guruş 

Seman hisse-i menzil zeve-i müteveffa-yı Kiici Hüseyin 

menzilinden 

 625 

Nısf hisse-i dükkan  300 

Yatak kat  2 500 

Altun seyid gülgülü  1 30 

Çuka femene  1 80 

Yarım çetere zıbın  1 20 

Acem şalı  1 50 

Beyaz mesefe  3 30 

Cemdane ve çit entari  4 30 

Basma boğça  1 15 

Çarşab atik  1 10 

Mandal  2 20 

Sandık  1 10 
İbrik ve sahan  3 30 
Ayine aded  1 10 
Ceman yekün 850 
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Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 150 

Resm-i kızmet 32,25 

Kaydiye 2,25 

Dellâliye  18 

Varaka bahâsı 1 

Cem’an yekün 214 

 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese 1636 

Hisse-i bint-i sağîre mezbûre Emine 818 

Hisse-i âh merkûm Hacı Mehmed 409 

Hisse-i âh merkûm Abdullah Efendi 409 

 

Sayfa 248/Belge 106 

Badi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Vilayet-i Haleb’e tabi Medine-i Ayntab mahallâtından ibn-i Eyüb Mahallesi 

sakinleriden iken bundan akdem fevt olan tebâ-i devlet-i aliyyeden  Ağye(?) bin Kirkor’un 

veraseti sevcesi Zarife bint-i Artin ile zevce-i mezbûreden mütevelliden sağîr oğluları Akob 

ve Artin ve müteveffa-yı zevcesinden mütevelliden kebîr oğlu Kiyork ve sağîr oğlu Kirkor ve 

sağîre kızı Nosya’ya(?) inhisâr-ı şer’an zâhir ve aşikâr oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûran 

Akob ve Artin’in tesviye-i umûrlarına ba hüccet-i şer’i mensub ve hisse valedeleri mezbûre 

Zarife ve diğer sağîren mezbûre Kirkor ve Nosya’nın tesviye-i umûrlarına vasi nasb ve tayin 

karındaşları merkûm Kiyork taleb ve marifetleri ve marifeti şer ile tahrir olunan müteveffa-yı 

mekûman terekesi defteridir ki zîkr ve beyân olunur. 

Fî 15 Rebi’ül-evvel 1287 

 

Cins Miktara Guruş 

Minzil der mahalli mezbûre  2000 

Siyah palaz kilim 1 35 



146 
 

Nakışlı atik kilim 1 42 

Kırmızı kilim  1 45 

Haşye ve çuval 3 33 

Meşlah 1 40 

Serki hakbes(?) 1 3 

Siyah şal 1 30 

Bakır batman 8 400 

Kurada bakır batman 4 400 

Yatak kat 1 130 

Yasdık, yorgan 1,1 70 

Dikme yatak 1 50 

Def’a döşek, yorgan 1,1 110 

Yün ve çabut mendil 2 40 

Hasır yasdık 3 20 

Merkeb re’s 1 300 

Bir darı mısır 1 10 

Küb ve bardak ve kadremizler (?)  63 

Balaban nam mahalde bağ 1 200 

Dikçalanda harabe bağ 1 60 

Sandık ve kürsi 1 10 

Gerciğin karyesinde bağ 1 300 

Boşi(?) 1 20 

Alacı takımı (?) 1 60 

Menzil-i gers(?)  80 

Cem’an yekün 4379 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mesarif-i meyyit 379 

Resm-i kızmet 100 

Kaydiye 6 

Dellâliye 36 

Varaka 1 

Cem’an yekin 522 
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Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese  

Hisse-i zevce-i mezbûre 457 

Hisse-i ibn-i Merkob (?)  755,25 

Hisse-i ibn-i merkûm Artin 755,25 

Hisse-i ibn-i merkûm Kiyork 755,25 

Hisse-i ibn-i mezbûre Kirkor  377,25 

Hisse-i bint-i mezbûre  377,50 (?) 

 

Sayfa 249 

 

Zevce-i mezbûre hissesi   457 

İbn-i Agob hissesi    755,25 

İbn-i Artin hissesi    755,25 

    1967 

 

Teslimat 

Menzil-i mezkûrun nısf hissesi  1000 

Bağların nısf hissesi      280 

Yatak kat 1       150 

Siyah palaz 1         35 

Çuval 1           5 

Dikme yatak 1       130 

Puşi 1          20 

Sağ bakır 2, çörek bakır 4     260 

Küb 3          16 

Hasır yasdık 3         20 

Meşlah 1         40 

Kilim 1         40 

Kilim 1         50 

Bir darı mısır 1        10 

Kebir tencere 1, tabak 1, lençe 1, satıl 1     75 

Suzek büyük tava kübler(?) 1       28 
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      2116 

Mesarif-i havale      148 

      1968 

 

Hisse-i ibn-i Kiyork      755 

Hisse-i ibn-i Kirkor      755 

Hisse-i bint-i Nosya      377 

      1888 

 

Teslimat 

Menzilden nısf hissesi   1000 

Sağmadır rızf nizzezi      280 

Merkeb res’ 1       300 

Kilim 1         45 

Haşye(?) 3         28 

Serki hekbesi(?)          3 

Bakırdan hisse batman 3     150 

Yasdık yorgan 2        70 

Def’a yatak kat 1      110 

Yün mendil ve çabut yorgan       40 

Cerci 1            8 

Kübler 6         47 

Alaycı(?) takımı        60 

Sandık 1         10 

      2151 

Mesarif-i havale      262 

      1888 

 

 

Sayfa 250/Belge 107 

 

Badi-i Defter-i Kâssam Oldur ki 

Medine-i Ayntab mahallâtından Kurb-i Zincirli Mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Nersiz(?) bin İbrahim veraseti zevcesi Gülli bint-i Hacer ile 
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müteveffayesinden kebîr oğlu İbrahim ve kebîre kızı Asi(?) zevce-i mezbûreden mütevelliden 

sağîr oğulları Nersiz ve Akob’a inhisâr-ı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîranû 

mezbûran Nersiz ve Akob’un tesviye-i umûrlarına rûyet ve mal-ı mevrûselerin ahz ve kabz ve 

hıfza kıbel-i şer ile tahrir ve terkim ve beyne’l-verese tevzi ve taksim olunan müteveffa-yı 

merkûmun terekesi defteridir ki zîkr ve beyân olunur 

Fî 24 Receb 1287 

 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der mahalli mezbûre  4500 

Kel Hasan deresinde bağ 1 300 

Koyun aded 3 120 

Kuzu 1 30 

Keçi1, oğlak 2  85 

Basma yüzlü döşek 1 50 

Fernin basma yüzlü döşek  65 

Def’a döşek 1 60 

Basma yüzlü yogan 1 90 

Büyük yorgan 1 110 

Tennur yorgan 1 40 

Fermene basma yüzlü yorgan 1 90 

Sağîr yorgan 1 40 

Yün yasdık 6 140 

Hasır yasdık 3 22 

Yün mendil 2 45 

Çabut mendil 4 40 

Hali aded 1 50 

Girgid kilim 1 110 

Bez kilim 1 25 

Atik palaz 1 10 

Kıl sileci(?) 2 30 

Demir mankal 1 20 

… 1 6 

Et satırı 1 10 
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Büyük ve küçük küb 5 32 

Demir çekic 1 10 

Sandık 4 27 

Bekmez tüb tas 2 5 

Kahve takımı  6 

Sade yün  3 

Bakır batman 8 335 

Cem’an yekün 6537 

Minhâ’l-ihrâcât 

Mesarif-i meyyit ve duyûn 215 

Resm-i kızmet 158 

Kaydiye 10 

Varaka bahâsı 3 

Dillâliye 36 

Cem’an yekün 422 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 6115 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Gülli 764 Para 15 

Hisse-i ibn-i merkûm İbrahim 1528 Para 30 

Hisse-i ibn-i merkûm Nersiz (?) 1528 Para 30 

Hisse-i ibn-i merkûm Agob 1528 Para 30 

Hisse-i bint-i mezbûre Asi(?) 764 Para 15 

 

Sayfa 251 

Hisse-i ibn-i merkûm İbrahim  1528 Para 30 

Hisse-i bint-i mezkûr Asi(?)     764 Para 15 

      2222 Para 5 

Alacağı duyûnundan      200 

Resm içün virdiği        79 

      2472 Para 5 

Teslimat 

Menzilden sekiz sehimde üç sehim hissesi 1687,25 
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Bağ-ı mezkûrun tamamı     300 

      1987,25 

Bakır batman 3      127,25 

Halı 1          80 

Fernen basma yüzlü döşek 1       65 

Basma yüzlü büyük yorgan 1     110 

Yasdık 2         60 

Yün mendil 1         22,25 

Çabut mendil 2        20 

Demir mankal 1        20 

      2492,25 

Zevce-i mezbûre tarafından davale      20 Para 5 

      2472 Para 5 

 

Hisse-i ibn-i merkûm Nersiz(?)  1528 Para 30 

Hisse-i ibn-i Akob    1528 Para 30 

      3087 Para 20 

Hisse-i zevce-i mezbûre     764 Para 15 

Alacağı mezbûrenin      115  

Resm içün virdiği      130 

      4066 Para 35 

Teslimat  

Menzilden sekiz sehimde beş sehim hisseleri 2812,25 

İbn-i merkûm İbrahim ve bint-i mezbûre  

hisselerindefazladan Havale        20 

       2832 Para 35 

Bakır batman 5       207,25 

Koyun 3        120 

Kuzu 2          30 

Keçi ve oğlak 3        85 

Basma yüzla döşek 1        50 

Def’a döşek 1         60 

Basma yüzlü yorgan 1       90 

Tennur yorgan 1        40 
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Sağîr yorgan 1         40 

Yün yasdık 3         80 

Hasır yasdık 3         23 

Yün mendil 1         22,25 

Çabut mendil 2         20  

Girgid kilim 1         110 

Boz kilim 1           25 

Palaz 1            10 

Şilce 2(?)           30 

Hurc 1             6 

Et satırı 1           10 

Küb 5            32,25 

Demir kılıc 1           10 

Sandık 4           27,25 

Bekmez kutusu 2           5 

Kahve takımı            6,25 

Yün sade            3,25 

       3976 Para 34 

…(okunmuyor)         90 

       4066 Para 35 

 

Sayfa 252/Belge 108 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Vilayet-i Halebü’ş-şehbâye tabi Medine-i Ayntab mahallesinden Tarla-yı Atik 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mustafa bin Ali’nin veraseti zevce-i 

menkûhe-yi metrûkesi Zeyneb Hatun bint-i Hacı Mehmed ile min kablü’l-ümm ceddesi 

Hatice Hatun bint-i Mehmed ve sulbî sağîr oğlu Ali’ye inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr 

oldukdan sonra sağîre merkûm Ali’ye inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîre-i 

merkûm Ali’nin tesviye-i umûrlarına ve mâl-ı mevrûse ahz ve hıfza kıbel-i şer’den vasi nasb 

ve tayin olunan valide-i hazanesi mezbûre Zeyneb Hatuna marifet ve marifet-i şer’ ile tahrîr 

ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’îye tevzi’ ve taksim defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve 

beyân olunur 

Fîi 15 Şaban 88 
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Cins Miktar Guruş 

Mushaf-ı serif 1 20 

Sülüs hisse-i menzil der mahali mezbûr  3000 

Keplinde(?) Kızıl kol mahalde bulunan bağlar Kıt’a 4 2000 

Karye-i mezbûrede temirci oğlu yedinde bağçe bağ  Kıt’a 1 50 

Medine-i mezbûre civarında Değirmiçem mahalde bağ Kıt’a 1 1000 

Kilim ve çuval ve hikbe(?) 5 200 

Et satılı ve havan 2 15 

Bakır 3 parça 7  105 

Tüfek ve tabanca 4 100 

… 4 20 

Yatak kat 1 105 

… 2 120 

Müste’mel acem şalı ve kemer 2 100 

Gömlek ve diz don 4 30 

Meşlah ve bozya(?) 1 30 

Müste’mel perde(?) hasır 2 10 

Dudlukcu Mehmed’den matlub  204 

Keplinde(?) mezkûr bağlardan üç kıt’a bağ  550 

Karye-i mezbûrede olan bekmez ve kuru üzüm ve 

Değirmiçem’de olan bağın hasılatı 

 320 

Cem’an yekün 8079 

 

Minhâ’l-ihrâcat 

Zevce-i mezbûre mehr-i muahheri… der zimmeti … 1000 

Müteveffâ-yı merkûma duyûn-ı müteferrikası 384 

Resm-i kızmet ve daydiye 179,25 

Varaka-i bahâ 0,25 

Cem’an yüken 1600 

 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese 6479 

Hisse-i zevce-i mezbûre bint 809 
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Hisse-i ceddi-i mezbûre Hadice 1079 

Hisse-i ibni-ü’l-merkûm Ali 4579 

 

Sayfa 253/Belge 109 

Vilayet-i Haleb’a tabi Medine-i Ayntab ahalisinden iken bundan akdem fevt olan Hacı 

Ramazan Hocazâde Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed’in veraseti sağîr kebîr oğulları 

Mehmed Arif ve Mahmud ve Mustafa ve kebîre sağîre Emine’ye inhisarı şer’an zâhir ve 

âşikâr oldukdan sonra bint-i mezbûre Emine tarafından zikr-i âtî da’vâya vekalet-i zât-ı 

mezbûreye arifan Mame Memik bin Ali ve Mame Mustafa bin Mustafa nam kimesne 

şehadetleriyle sabit olan karındaşı merkûm Mustafa nazarında asalet ve kız karındaşı mezbûre 

tarafından vekalet ve ibna-yı(?) merkûman Arif ve Mahmud asalet medine-i mezbûre dav’vâ 

meclisinde makûd-ı müseccile-i şer’i  meâli-i ukûdda medine-i mezbûre firaşından Ata Beg 

karyesi alahisinden Mustafa bin Hacı Yasin nam kimesne mevâcehesinde her biri üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûre turabında kain kıblet küçük bağ ve şarken 

Hamid’in oğlu Durmuş bağı ile mahdûd ve mümtaz takriben bin sekiz yüz aded gurumu 

müstemil bir kıt’a ağlak bağın arazisi babamız müteveffâ-ı merkûm Hacı Mehmed Efendi 

taht-ı tasarrufunda ve ziraatinde olub tarihinden otuz altı sene akdem işbu Mustafa’nın babası 

Hacı Yasin nam kimesneye arazi-i mezkûre bağı gars ve yetişdirüb nısfı icraât-ı garsiye ve 

ameliyesi mukabilinde merkûmun nısf-ı ahari babamız olmak üzre müsakat fasda(?) vechle 

bağ gars itdirüb tımar ve hizmet iderek bağı mezkûru yetişdirüb yirmi üç sene bağ-ı mezkûre 

mutasarrıf ve hasılatı bünyelerinde taksim idüb tarihden dokuz sene akdem zeyin-i zûhur idüb 

bağ-ı mezkûreyi merkûm Hacı Yasin’den müsafat-ı mezkûrenin fesadına binaen da’vâ ve 

merkûm Hacı Yasin ikrar itmeğin bağ-ı mezkûrun tamamı babamızın olmak ve Hacı Yasin’in 

dahi bağ-ı mezkûrde olan icraât-ı garsiye ve âmeliyesi babamızdan lazım ve galesine dahi 

Hacı Yasin virmesi şer’an lazım gelmek meyanelerine meskûn tastil(?) Hacı Yasin bağ-ı 

mezkûrda olan icraât ve ameliyesinden ve babamız dahi bağ-ı mezkûr galesinden farih ve 

bağ-ı mezkûrun tamamı babamıza teslimi ve birbirlerinin zimmetlerini ibra-i ilam-ı sahîh-i 

şer’ ile ibra ve iskat hak idüb bağ-ı mezkûre Herket(?) oğlu Mısdık nam kimesneye müsâkât 

virüb ba’de Hacı Yasin bağ-ı mezkûr meâli-i barya olmak üzre tekrar babamızdan müsâkât 

olub babamız vaz-ı vefat idüb bağ-ı mezkûre bizden mevrûs işbu Mustafa’nın babası Hacı 

Yasin dahi vefat idüb ve babamızın vefatından sonra bizler dahi bağ-ı mezkûrede işbu 

Mustafa’nın karındaşı Mehmed’e meâl-i bariye(?) olmak üzre müsâkat verüb ol-vechle bağ-ı 

mezkûr karındaş Mehmed yedinde olub tarihinden iki sene akdem işbu Mustafa ve 
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karındaşları Ali ve Selo ve Hasan nefislerinden asâlete ve diğer karındaşı Mehmed nefsinden 

asaleten ve kız karındaşları Fatma ve Hatice ve Ayyuş ve Leyla taraflarından vekalet-i 

mûtlakâ-i âmme ile vekaleti zât-ı mezbûratı arifanı İdris bin Mehmed ve Nizam Mehmed bin 

Mehmed şehadetleriyle sabit olmağın vekaleti bağ-ı mezkûrun nısf-ı hissesi babaları Hacı 

Yasin malıdır deyü huzûr-ı şer’de bizlerden da’vâ ve bizler dahi babaları Hacı Yasi’nin ber-

vech meşrûha babamız ile bağ-ı mezkûre mütelik-i da’vâdan ibrâ olduğunu lede’t-tezkiye adl 

ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbar olunan Hacı Mehmed bin Mehmed ve Mustafa bin 

Mustafa şehadetleriyle isbat itdüklerimizden sonra işbu Mustafa bağ-ı mezkûrun arazisi bâ-

tapu benim olub ve bağ-ı mezkûre ben gars itdim ve yetiştirdim benim malım deyüb Hasan ve 

babam Hacı Yasin mâlı hayatında bağ-ı mezkûr oğlum Mustafa malıdır deyü ikrar itdü Da’vâ 

ve karındaşları merkûmun dahi bağ-ı mezkûrda bizlerin alakalarımız bu kadar fark etmez 

Sayfa 254 /Belge 110 

Vilayet-i Halebü’ş-şehbaye tabi Medine-i Ayntab kurasından Telhalid Karyesi 

ahalisinden iken bundan akdem fevt olan Emin Beğ ibn-i Mehmed Bey sulbî sağîr oğulları 

Mehmed ve Yusuf ve Ahmed beglerin mensube vasileri olan analıkları Esma bint-i Maho nam 

Hatun sağîrûn-ı merkûmun emlak-ı malûmelerin hıfz ve harasetde olduğu husûs-ı mezkûre… 

umûr-ı vasiyinde gadr ve hiyaneti olduğu husus-u mezkûre … Arab oğlu Hasan Ağa ve 

Yakub Bey ve gadl Mehmed Kahya ve Kürd Mehmed Ağa ve Kel Hasan oğlu Mehmed Ağa 

ve Ahmed Ağa ibn -i Yusuf Ağa nam kimesnelerin müseccil -i şer’î şerîf aٔle’t-tarikü’ş-şehâde 

ihbârlarıyla mütehâkkik olmağın mucebiyle kıbl-i şer’en vasi-i mezbûre Esma Hatun 

vasiyetden azl ve ihrac olub birine emanetle maruf ve istikâmet ile mevsûf ve her-vechle 

vasiyet-i ûhdesinden geleği kadire idüğü meczûn(?) mezbûrunun ihbârlarıyla lede’ş-şeriü’l-

enver zâhir ve mütehâkkik olan sağîrûn-ı mezbûrunun valideleri ve hazaneleri rafi-i hâze’l-

kitâb Elif bint-i Hacı Mustafa nam hatun hâkim -i mevki ٔi sadr-ı küttâb ve töbeli hüsn-ü meâb 

Efendi Hazretleri sağîrûn-ı mezbûrunun vakt-i rüşd sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına 

vasi nasb ve tayin buyurub ol dahi vasiyet-i mezkûreye kabul ve… kemâ yenbaği edâya 

ta’ahhüd ve iltizam olmağın mâ-vaka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire fî’l-yemi’s-sani 

min şehr-i zi’l-ka ٔadetü’ş-şerife lisene seb’a ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Refetlü el-hac Mehmed Taha Efendi, Söylemezzâde Mükkerremetlü Seyid Efendi, 

İmamzâde Mustafa Efendi, Kirbanzâde Mehmed Emin Ağa, Hacı Ahmed Ağa, Sipahi Hacı 

Mehmed Ağa, Telinfald Karyeli Yusuf, Telhalid Karyeli Ahmed Bey, Gürünlü Mehmed Ağa, 
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Arab oğlu Hasan Ağa, Gadl Mehmed Kahya, Kel Hasan oğlu Mehmed Ağa, Abdullah Ağa, 

Mahzar İzzet Ağa ve gayrühüm mine’l-hısâr  

 

Sayfa 255/Belge 111 

Üç buçuk sağ para bin guruş bâlada muharrer zi’l-kâ’de on üçünden doksan bir tarihi 

cemazi’l-evvel üçüne değin eytam müdiri Osman Efendi marifetiyle bi’l-muhasebe üç sene 

buçukda altı yüz guruş güzeştesi zûhur idüb bin guruş asil zımmıyla cem’a bin altı yüz guruş 

bâl’ olub meblağ-ı mezkûreden bin altıyüz guruş paraya velisi bulunan Kalender oğlu Ahmed 

bin Ahmed ve müdir-i mûmâ-ileyh Efendi da’va meclisinde eytam merkûm Ahmed’in nafaka 

ve kisve bahâsı deyn olan mine’l-kıbe’l-ilam ceddesi Bakkalzâde Hacı Mustafa Ağa zevcesi 

Hayirli hatunun 3000 guruşu alacak nafaka ve kisve bahası bin altıyüz guruş sağ paraya yüz 

guruş dahi akce fark-ı hamile 1700 guruş mezbûre Hayirli Hatuna havale ol-dahi heva-i 

mezkûre-i kabul idüb merkûm Hasan Efendi zimmetinde balâda zîkr olunan ber-mûceb sacit-

i(?) eytam merkûmun hakkı ve mütaliyesi(?) kalmadığı işbu zîr-i sacit-i şerh ile sacit-i mezkûr 

fek(?) olunduğu  

Fî 1 Cemazi’l-evvel 1291 

Şühûdü’l-hâl 

Nizibli Hacı Mehmed Ağa, Bazik(?) İsmail Ağa, Şahanzâde Hacı Mehmed Ağa, 

Bakkalzâde Mahmud Ağa, Tahtacı Hacı Ali Ağa, Mahzar Hacı Ahmed, Mahzar Sinan ve 

gayrühûm   

Sayfa 256/Belge 112 

Vilayet-i Halebü’ş-şehbâye’ye tabi Medine-i Ayntab kurasından Telhalid karyesi 

sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Emin Bey ibn-i Yusuf ibn-i Mehmed Bey veraseti 

zevce-i menkûha-yı metrûkeleri Elif bint-i Mustafa bin (boşluk) ve Esma Hatun bint-i Maho 

ve diğer zevcesi Elif bint-i Mehmed Bey ile müteveffâ-yı merkûm Emin Bey’in firaşından 

hamil ve zevce-i mezbûre Elif Hatun’dan mütevellid sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Ahmed 

ve Yusuf beylere ve zevce-i mezbûre Esma Hatun’dan mütevellid kebîre kızları Hazine ve 

Sultan ve Ayyuş hatunlara ve diğer zevcesi Elif Hatun’dan mütevellid sağîr oğlu Hüseyin 

Ağa’ya inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrîn-ı merkûmun Mehmed ve Yusuf 

ve Ahmed Beyler’in tesviye-i umûrlarına bâ hüccet-i şer’î vasi mensubeleri valideleri ve 
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hazaneleri marifetü’z-zât Elif bint-i Hacı Mustafa nam Hatun medine-i mezbûre de’âvi 

meclisinde makûd-ı huzûr-ı şer’î meâl-i ukûda sahib-i arz vekili hazır olduğu halde medine-i 

mezbûre hanedenından merkûm makzûrlu(?) İshak Paşa hazretlerinin mahdumları sa’adetlü 

Kadir Bey Efendi hazretleri ve izzetlü Mehmed Rasim Bey Efendi taraflarından husumet ve 

redd-i cevaba vekaleti mahsar-ı hasm-ı cehde ber-nech-i şer’î sabit ve sübût-ı vekaletine 

hükm-i şe’î lahık olan bâisü’l-kitab Nuri Bey ibn-i Hamid Efendi mevâcihesinde bi’l-vesayeti 

üzerine da’vâ ve tekrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûre turabında kain kıblete aynü’l-zar(?) ve 

şarke Telhalid karyesi höyükü ve şimalen tark-i âmm ve garben Süleyman değirmeni ile 

mahdûd-ı takriben yüz seksen şinbil tohum istiab ider arazi mukiye ile yine karye-i mezbûre 

turabında kain ... dimekle marûf kıbel aynü’l-zar(?) ve şarka Kadı Culiki dimekle meşhûr 

arazi-i meski ve şimale tarik-i âmm ve garba…  dimekle marûf höyük ile mahdûd kırk iki 

şimbil tohum alur bir kıt’a meski tarlanın dûrununda on beş tohum isti’ab ider arazi ile yine 

karye-i mezbûre turabında kaîn Kadı Culluki dimekle marûf kıblet akçakuyulu karyesi 

mahduda ve şarken nehr-i sacur ve şimalen ve garben tarik-i mâ ile mahdud otuz iki şimbil 

tohum isni’ab ider bir kıt’a tarlanın tamamı ile yüz yirmi beş tohum alur arazi-i meskiye 

müteveffâ-yı merkûm Emin Beg taht-ı tasarrufunda ve zirâatında olub vefatıyla oğulları ve 

habs olduğum sagirûn merkûman ile kızları mezbûrat-ı ve diğer oğlu Hüseyin’e istifal itmek 

lazım iken mîr-i mûmâ-ileyh arazi-i mezkûre mütevekillerim Kadir Beg Efendi ve Rasim Beg 

Efendilerin mülk-i mefuzalarıdır deyü müdahile ve zabt itmeğin sual olunub icâb-ı icrâ 

buyrulmak bi’l-vesayet muradımdır ba’de’d-da’va ve’l-sual vekil-i mîr-i mûmâ-ilyeh Nuri 

Beg cevabında üç kıt’a arazi-i mahdûd mezkûreler müvekkillerim saadetlü Kadir Beg Efendi 

ve izzetlü Rasim Beg Efendilerin bâ-tapu taht-ı tasarruf ve zirâatlerinde olub arazi-i mezkûre 

müteveffa-ı Emin Begin altmış üç tarihine değin yedinde olub müvekkilerim mîr-i mûmâ-

ilyehin bendlerine zirâ’ iderek müvekkilerim mîr-i mûmâ-ileyhin içün tasarruf ve zrâat idüb 

altmış üç tarihinde arazi-i mezkûreye merkûm Emit Beg kendü tarafından tohum zer’ zirâ’i ve 

müdahele itmek meram etmeğin tarih-i mezkûrede ihzar olunub ol-vefat sahib-i arazi hazır 

olduğu halde medine-i mezbûre meclisinde makûd-ı huzûr-u şer’î meâlî-i ukûd-u müraffa’ 

olundukda merkûm Emin Beg arazi-i mezkûre mütevekkillerim mîr-i mûmâ-ilyehiyenin bâ-

tapu taht-ı tasarruf ve zirâatlerinde olduğunu ikrâr ve itiraf idüb ve bundan sonra edâ-i 

mezkûrede kendü tarafından mübeyn memhûr ve mümzi idecek olur ise behr kileliği yüz 

guruş bade’l-icare virmek üzere isticar idüb ol-vechle mütehad olduğunu mahdûd ve mümzi 

bir kıt’asında dahi itâ idüb tarih-i mezkûrede medine-i mezbûrede naib şer’îye Ahmed Hamdi 

Efendi bir kıt’a 
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Sayfa 257 

Hüccet-i meclis tarafından bir kıt’a mazbat virilmişdir deyü mührünü takrir-i 

meşrûhesine muvafık naib mûmâ-ileyhin imzasıyla mümzi mühr-i memhur bir kıt’a hüccet-i 

şer’î ve bir kıt’a mazbata ibraz idüb ve altmış yedi tarihine değin yine müvekkillerim mir-i 

mûmâ-ileyh ziraât ve heraset itmeğin ve altmış yedi ve altmış sekiz seneleri arazi-i 

mezkûreleri tarih-i mezkûrede müvekkillerim mir-i mûmâ-ileyh der-alîyyede bulundukları 

cihetiyle vekile bulunan Selim Efendi zâde Ömer Efendi’den be’de’l malûm merkûm Emin 

Beg iticar idüb icare ile iki dahi tasarruf itmişdir ve tarihden altı sene akdem vefatından iki 

sene mukkadem arasi-i mezkûr müvekkillerim mîr-i mûmâ-ileyhnin bâ-tapu tasarruflarında 

olduklarına ve kendü bi’l-isticar cendesine(?) tasarruf ve ziraât itdiğini ikrar ve arasi-i 

mezkûreleri izin hasib-i arzla mir-i mûmâ-ileyhden… dahi olmuşdur deyü müddeî-i vaz-ı 

merkûm Elif Hatun’un külliyen inkarına mukaden ola ibraz ve edâsı eylediği hüccet-i ve 

mazbata mazûmenin hususu mezbûre… ve her biri bir muktezâ-yı irâde-i seniyye bâ-varaka-

yı mestûre mensub oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vazî mühr ve imza iden Hacı 

Mehmed Efendi ibn-i Mustafa sulbî ve Şerifzâde Hacı Hafız Efendi ve Mehmed Ağa ibn-i 

Mehmed ve Hacı Bekirzâde Bekir Ağa nam kimesnelerden sırren ve bade alanen lede’l-

tezkiye adl ve makbulü’ş-şehadet idükleri ihbar olunan Göceklizâde Es-seyyid Ahmed Efendi 

ibn-i el-hac Abdullah Efendi ve Türkmenzâde el-hac Ahmed Efendi ibn-i Hacı Osman nam 

kimesneler şehatetleriyle bi’l-mûvacehe isbat idüb… arazi-i mezkûreleri mîr-i mûmâ-ileyhe 

altmış yedi tarihine değin merkûm Emin Beg musakat(?) vecihle zirâate virdiğini ve altmış 

yedi ve almış sekiz tarihinde arazi-i mezkûreye merkûm Emit Beg mîr-i mûmâ-ileyhin vekil-i 

Hilamzâde Ömer Efendi’den bade’l-malûme isticar eylediğini her biri bir mûktezâ-yı irade-i 

seniyye bâ-varaka-i mestûre mensub oldukları mahallerinden mîr-i mestûreye vazî mühr ve 

imza iden Abdullah Ağa ibn-i Mehmed Ağa ibn-i Abdullah ve Ömer bin Mehmed nam 

kimisnelerden sırren ve ba’de alanen lede’l-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehâdet idükleri ihbar 

olunan Hacı Ahmed Ağa ibn-i Abdi Ağa ve Kürd Mehmed Ağa ibn-i Hirac(?) Mehmed nam 

kimesneler şehadetleriyle bi’l-mûvaceh isbat idüb ve sülüse tarihinden altı sene akdem 

vefatından iki sene akdem merkûm Emin Beg arazi-i mahdûd-u mezkûreleri mîr-i mûmâ-

ileyhden izan-ı sahib arazi ile teferruğa taleb olduğunu dahi her biri bir mûktezâ-yı irade-i 

seniyye bâ-varaka-yı mestûre mensub oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vazî mühr ve 

imza iden Hilamzâde 
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Sayfa 258 

Hacı Mustafa Ağa ibn-i Mehmed Ağa ve bostan Şeyhzâde Hasan Efendi ve Mehmed 

Ali Ağa ve Mustafa Ağa nam kimesnelerden sırren ve ba’de alanen lede’l- tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehadet idükleri ihbar olunan Hacı Halil Ağa ibn-i Halil Ağa ve dağlı oğlu Hasan 

Ağa ibn-i nam kimesneler şehadetleriyle ber-nech-i şer’î alî ve bi’l-mûvacehe meşrûhe ve 

muvaffsala isbat itmeğin mûceblerince ba’de’l-hükmü’ş-şer’îyye ber-vech meşruh mahdûd-ı 

mezkûre üç kıt’a arazi… Mîr-i mûmâ-ileyh Abdülkadir Beg ve Rasim Beg Efenilerin bâ-tapu 

taht-ı tasarruflarında olduklarına virüb meşrûh zirâat ve icâr iderek tasarruf ide geldikleri ve 

müteveffâ-yı merkûm Emin Beg izan-ı sahib araziyle… taleb olduğ sabit olmağla vasi-i 

müddeî-i mezbûre Elif Hatun ber-vech muharrer tasdik itmiş olduğu dava-yı(?) meşruhesiyle 

müvekkilleri mîr-i mûmâ-ileyh mezaretlerine(?) izafetle vekil-i mûmâ-ileyh Nurs Beg… Şer’î 

marûzdan men’ oldunduğu hurire fî’l-yevmü’s-sabî âşer min şehr-i zi’l-kâ’dü’ş-şerif lisene 

seb’â ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Sayfa 259/Belge 113 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Vilayet-i Halebü’ş-şehbaye’ye tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Tarla’yı Atik 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Basmacızâde Seyid Mehmed Hasib 

Efendi ibn-i Hacı Mehmed Şerif Efendi’nin veraseti zevce-i menkûha-yı metrûkesi Mümine 

bin Abdullah nam hatun ile sulbî kebîr oğulları Mehmed Şerif ve Mehmed Selim ve Mustafa 

Ağa’lar ve kebîre kızları Hadice ve Ayyuş Hatun zevce-i mezbûreden mütevellide sulî sağîr 

oğlu Mehmed Nazar Molla ve sağîre kızı Münteha’ya inhisarı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan 

sonra sağîrûn-ı merkûmanın tesviye-i umûrlarına valideleri ve hazaneleri mezbûre Mümine 

hatun bâ hüccet-i şer’î vasi nasb ve tayin olunub vasi-i mezbûre taleb ve marifeti ve medine-i 

mezbûre itam müdiri Hacı Hakkı Efendi marifeti ve marifet-i şer’ ile tahrîr ve biyne’l-verese 

bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ ve taksim olunan tereke-i müteveffâ-yı mûmâ-ileyh defter-i 

kayddırki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurire fî’l-yevmü’s-sâlis âşer min şehr-i 

muharremü’l-mekerrem lisene sitte ve semânîn ve mi’eteyn ve elf 

Cins Miktar Guruş 

Muhsaf-ı şerif 1 150 

Mültaki Şerhi remal 1 122 

Fetva-yı Kaziye (?) 1 102 
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Marifet name 1 140 

Fetevayı Ali Efendi 1 106 

Burhan-ı Katî’ 1 101 

Tercüme mecmuası Bahreyn  1 51 

Reddül Muhtar 5 400 

Tenzih-i Hamidiye(?) 1 111 

Kamus Tercümesi ve Kamus 3 300 

Dürer-i Şerîf 1 70 

Ankarâvi 1 101 

Behcetü’l-feteva 1 102 

Dürer tercümesi 1 86 

Va’aziye Mecmuası 1 70 

Şerhü’l-ıstırlab 1 6 

İmtihan Haşiyesi Adalı  20 

Hümayun 1 70 

Ruz-ı kılletü’l-ebrâr 1 41 

Tasdikat Haşyesi(?)  10 

İbn-i Himam 1 22 

Şifa-i şerif 1 52 

Camî Haşyesi 1 16 

Tarikat-ı muhammediye  11 

Tarikat-ı Silsilesi  10 

Va’kıa-i tarikat-ı muhammediye  15 

Ahlak-ı Alâi-ye  27 

Tarik-i Muhammediye  11 

Kâfiye-i Zeyn-i Zevâ(?) 1 17 

Cürcani Evamili 1 3 

Müttâki 1 17 

İzhar-i Mua’rabi 1 17 

Kavai-i İrab 1 7 

Tasavvurat  2,25 

Berişan-ı Risale 1 5 

Târikat-ı Muhammediye  3,25 
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Mişkat Cildi Evveli  15 

Celâl Gelenbevisi(?)  45 

Celâl Gelenbevi  15 

Avamil tuhfesi  45 

Kâfiye  5 

Celâl 1 15 

Va’ziye 1 8 

Hindi Risalesi  3,25 

Târikat-ı Muhammediye  10 

Salih 1 12 

Seyyid Ali Oğlu  1 

İlmü’r-raci risale  20 

Münhac  2,25 

Siyer-i …  45 

Siyer-i Nâbi  26 

Hülasa-i Sera-i  10,25 

Müniyeti’l-muğani   6,25 

İftah  10 

Artebenli Risalesi  31 

Said-i Çelebi  52 

Aruz Risalesi  7,25 

Erşiya  11 

Talimü’l-muallim  7 

Metali’ Haşyesi  4 

Seyyidi Şerif  17 

Hayat-i Acem-i tuhfesi  1,25 

Siyer   5 

Rub’ Muttâki  3 

Şafiye  1,25 

Tarih-i Saravi  8 

Nizamü’l-evveli  1,25 

Kudusi  3 

Tuhfe-i Vehbi  4 
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Selkûni  32 

Lari  5,25 

Mufassıl  5 

Şerh-i İnayed  16,25 

Mustafa Molla 1 1 

Câmi 1 3 

Bina Şerh 1 3 

İbn-i Mülk 1 11 

Seyyid Ali Oğlu  2,25 

Pirü’l-maide  30 

Münhasır-ı Müttehin(?)  13 

Talimü’l-ilim  8 

Şerh-i feraiz  10 

Kaside Serahi  11 

Cezeri   81 

Münhad  12 

İmtihafi İlmü’l-ikrâr  42 

Devr-i Alâ-i Şerhi  37 

Sıhhahi 1 36 

Mahzar-ı Seman 1 21 

 

Sayfa 260 

Cins Miktar Guruş 

Natık-ı Celâli 1 2 

Zîc Risalesi 1 15 

Kürreyi Hamidi 1 15 

Güher bıçak takımı 2 200 

Tabanca çift  1 120 

Çalar saat 1 355 

Koyun samanı 1 200 

Bakır batman 53 1872 

Fener 1 10 



163 
 

Tahta ibrik 5 170 

Küb ve katremiz 10 100 

Rub’ tahtani 1 4 

Penya yasdık 5 65 

Yatak kat 1 50 

Döşek  1 75 

Beyaz kilim 1 32 

Köhne halı 1 32 

Oda mefruşanı  100 

Alaca entari 1 15 

Acem şalı 1 110 

Penye yasdık 5 62 

Yün mendil 1 46 

Yatak kat 1 50 

Nakışlı kilim 1 135 

Döşek 1 50 

Yorgan 2 95 

Yasdık 2 42 

Mefruş kilim 3 13 

Mertebe 1 60 

Tennur yorgan 1 60 

Kilim ve halı seccade 2 82 

Boy kürki 1 120 

Yelek ve çuka şalvar 2 45 

Mendil 1 36 

Yatak kat 1 50 

Yenye yasdık 4 48 

Kebir ayna 1 300 

Döşek  1 86 

Yorgan 1 55 

Sağîr mendil 1 23 

Yorgan 1 50 

Nakışlı kilim 1 121 
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Atik seccade 1 35 

Mentabe 1 95 

Mandal 1 40 

Siyah kilim 1 30 

Kürk ve cebe 1 80 

Fes 1 5 

Çuka fermene 1 35 

Çetere entari 1 50 

Beyaz çuka cebe 1 25 

Demir batman 95 614 

Siya kuru üzüm 100 452 

Sulu acı üzüm batman 110 440 

Bakır batman 666 363 

Zeyt (?) bağı batman 50 675 

Sair Kile 44 770 

Mısır darı 17 400 

Maş tohumu 7 120 

Cilban 7,25 120 

Cudar hınta 7,25 180 

Bulgur simit 14,25 450 

Sade bağ 8 190 

Küncü 1 20 

İtmekciye virilen hınta kile 94,25 21592,25 

Kısrak re’s 1 900 

Kavle kısrağı  400 

Tütün tablaları 10 20 

Çanak ve tabak ve şerbet kaseleri 15 45 

Merkûmun vefatından üç gün akdem itmemekçin bey’ 

olan hınta 80, nohud 80 

 7800 

 

Müteveffa-yı mûmâ-ileyhin emlaki defteridir 

Cins Miktar Guruş 
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Menzil der-mahalli mezbûre  50000 

Selamlık dairesi  300 

Mahalle-i mezbûrede elmalı menzil  2500 

Gülhan kurabında köşger dükkanı 1 750 

Göyün(?) Hamamı kurabında alacacı dükkânı  750 

Mehdi dükkanı kurbında alacacı dükkanı 1 750 

Bostan orağında samancı dükkânı  50000 

Kara tarla cami kurubında neccar dükkânı  1250 

Garsda Ali mülk dükkânı 1 3500 

Gazar bazarında dükkân nıfs  625 

Kale altında Celadzâde dükkânı  650 

 

Sayfa 261 

Cins Miktar Guruş 

Kale altında diğer dükkân 1 600 

Besli(?) bostanında bostan meşere 20 500 

Kürt Osman degirmeni …harabesi  1500 

Akcagöz değirmeninde hisse  2500 

Mizmiz değirmeninde hissesi kırkda on beş  3000 

Müteveffa-yı mûmâ-ilyhin karasade olan bağ ve sair 

emlakı 

 330 

Batalhöyük karyesinde Kürtlü Osman yedinde hayirlik 

rub’ hissesi ağacı 

 500 

Karye-i mezbûrede seyudi dağ eteğinde iki kıt’a 

hayirlik temamları(?) ağacı 

190 1000 

Mahalli mezkûrede diğer hayirlik tamamı ağac 250 350 

Mahalli mezkûrede diğer hayirlik  1500 

İbharim şehir karyeli Osman yedinde aral turabında 

hayirlik tamamı ağaç 

300 1000 

Telfar Karyesinde half yedinde hayir ve zeytun eşcarı 

rab’ hissesi 

 600 

Karye-i mezbûre fakı Ali yedinde hayirlik  4000 
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Batalhöyükde Mehmed Kahyada festilif hissesi 24/10 800 

Batalhöyükde Hacı Kara yedinde festalik tamamı kıt’a 2 1700 

Demircidepa nam mahalde festlik tamamı kıt’a 1 150 

Yine demirci depade bağ ve etrafında fıstık kıt’a 1 800 

Defacı Ali yedinde bağ ve fastık tamamı kıt’a 1 160 

Tezibde Ayyuş avratda Birecik yolu civarında zeytun 11 500 

Mezbûre Ayyuş avrat yedinde Taşbaşı nam mahalde 

ziytun eşcarı 

22 500 

Mezbûre yedinde hark kenarında zeytun ağacı 8 100 

Mezbûre yedinde kızılcı yerinde zeytun 82 1300 

Akcakkend karyesinde Delüklü oğlu Mehmed yedinde 

nısf hisse zeytun ağacı 

11 350 

Yine markûm yedinde bir kıt’a zeytun eşcarı 22 600 

Telfar karyesinde Serkan oğlu Kadir ile müşterek 

zeytun bağçesi 

200 300 

Batalhöyük Hacı karyesinde demişki bağ 750 850 

Kertli Osman yedinde demişki bağ 1 400 

Yine merkûm Hacı kara yedinde demişki bağ 1500 1000 

Merkûm yedinde def’a dımeşki bağ 1300 800 

Kavaklık nam mahalde dımeşki bağ 1 300 

Maraşlı oğlu yedinde dımeşki bağ 220 600 

Nahizci güllü yedinde dımeşki bağ 650 300 

İbrahim şehirde Koca Kahyada dımeşki bağ 115 600 

İbrahim şehirde Telfarlı Hasan yedinde dımeşki bağ 25 250 

Dolu Ahmede kıt’a 

Kazı oğlu Ahmede kıt’a 

Malarire mık’a hamik oğlu Arab 

Bekmezci oğlu Mustafa Cuma yedi kıt’ası 

1 

1 

1 

 

 

 

 

430 

Soygaz karyesinde bir mevcub defteri mukredat 

yenice bağların nısfları kıt’a 

23 150 

Mizmiz karyesinde üç kıt’a harabe ve iki kıt’a yenice 

bağları 

 1000 

Nahudluk nam mahalde harabe bağ 3 200 
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Nuranede kan başda bağ 900 1000 

Rum olukda hayinde karalık bağa tamamı 1 300 

Cağıd bağında havi yedinde karalık bağ Kıt’ı 1 500 

Ayuz yerinde kain üç kıt’a bağ harabeleri   1500 

  

Sayfa 262 

Cins Miktar Guruş 

Dülükde Kantar Ahmed bağ Kıt’a 1 100 

Dülükde rub’ hisse sumaklık  150 

Geneyik’de çakıcı Mehmed’de sumaklık 1 50 

Geneyik’de hafta oğlunda sumaklık  Kıt’a 1 50 

İsbatrın’da kör peykarın Tuğlu oğlu Memikde bağ  Kıt’a 1 100 

Merkûm  Memik bağ diğer bağ Kıt’a 1 250 

İsbatrın’da Durmuşdan alınan bağ Kıt’a 1 1000 

Sacur başında Memik yedinde bağ Kıt’a 1 1000 

Mahalli mezkûrda diğer hunisi bağ Kıt’a 1 800 

Sacur başında Bal Ali oğlu yedinde bağ 1 1200 

İsbatrın’da Deli Mehmed’den alınan bağ  Kıt’a 1 250 

İsbatrın’da Gücekden alınan bağ Kıt’a 1 800 

Çorak yerinde karalık bağ 1 150 

Merkûm çorak yedinde diğer karalık bağ Kıt’a 1 350 

İsbatrın’da deli Osman’dan alınan hunusi bağ Kıt’a 1 500 

İsbatrın’da Bal Ali oğlundan alının bağ Kıt’a 1 500 

İsbatrın’da Ömer’in oğlu Hüseyin’den alının bağ Kıt’a 1 300 

Mihirman’da  Belligök’de iki kıt’a harab bağ tamamı  200 

Yelligök’de köse yedinde bağ Kıt’a 1 150 

Yelligök’de arazi ile müşterek bağ Kırt’a 1 200 

Esmaven’den Memik’den alınan bağ Kıt’a 1 500 

Memikin gars itdiği bağ 1 500 

Esmaven’de Gücek’den alının ağlak bağ nısfı Kıt’a 1 250 

Esmaven’de Memik’in gars itdiği yenice bağ Kıt’a 1 250 

İsbatrınlı Memik’den alınan mezra ayağında bağ Kıt’a 1 600 
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İsbatrın’da Memike ağlak bağ yenicesi Kıt’a 1 5000 

İsbatrın’da merkûm Memikde çitlitavilde bağ Kıt’a 1 400 

Taşkatan’da(?) Sadık oğlu Ahmede bağ Tiyek 1500,Kıt’a 1 1000 

Gerceğin’de hayra fıstıkda ağlak bağ Tiyek 700,Kıt’a 1 400 

Mihirman’da hanififi yedinde bağ Tiyek 2500,Kıt’a 1 800 

Mihirman’da kör Ali yedinde bağ Tiyek 1100 650 

Mihirman’da lebleci Osman’dan bağ Tiyek 2000 (silik) 

Mihirman’da Osman kâhyada bağ Tiyek 1000,Kıt’a1 600 

Kara Mehmede bağ Tiyek 1000 1000 

Mihirman’da kösede bağ Tiyek 750 525 

Karadeynek’de kald ardında Aluş yedinde bağ Tiyek 2000 1000 

Karadeynek’de boz Ali oğlu Mehmede bağ Tiyek 1000 500 

Karadeynek’de mazlum oğlu Ömer yedinde bağ Tiyek 750 150 

Karadeynek’de özkızın oğlu yedinde bağ Kıt’a 1, Tiyek 800 50 

Yaylacık turabında olub Karadeynekli Aluş yedinde 

bağ 

Tiyek 800/Kırt’a 1  

150 

Yaylacık Aluş yedinde bağ  Tiyek 560/Kıt’a 1 200 

Yaylacık Belan’da Ayşemin bağı   

Karadeynek’de çatma kayada Bekir’de bağ Tiyek /Kıt’a 1 100 

Yaylacık karabelende Bağ  Kıt’a 1/Tiyek 2620  

300 

Yaylacık karabelende Molla Mehmed yedinde bağ Kıt’a 1/Tiyek 1500  

300 

Yaylacık Taneci yedinde bağ Kıt’a 1/Tiyek 2000  

400 

 

Sayfa 263 

Yaylacık’da gök yerinde bağ Kıt’a 1 tiyek 2000 300 

Yaylacık Karagöz’de bağ  Kıt’a 1, tiyet 2500 100 

Yaylacık’da Fakı oğlu anaşda bağı yenicesi Kıt’a 1 10000 

Yaylacık’da Kaya Halil yedinde bağ Kıt’a 1 20000 

Yaylacık’da yarım Ali yedinde bağ  Kıt’a 1 500 
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Yaylacık’da seki tarla yerinde Kel Ali yedinde bağ Kıt’a 1 400 

Yaylacık’da Molla Mehmed yedinde bağ Kıt’a 1, tiyek150 150 

Yaylacık’da Burç yolunda Kaya Halil yedinde bağ Kıt’a 1 200 

Yaylacık’da körpınarda Kayış oğlu Mustafa yedinde bağ Kıt’a 1 200 

Yaylacık’da Seyfi oğlu yedinde bağ  Kıt’a 1 200 

Yaylacık’da Halacoğlu Mehmed yedinde bağ Kıt’a 1 200 

Yaylacık’da boz tarlada Ayşemin yedinde bağ Kıt’a 1 500 

Yaylacık’da vakıf tarlada bağ Kıt’a 1 500 

Yaylacık’da Deli Yusuf yedinde bağ Kıt’a 1, tiyek 2800 3000 

Yaylacık’da koca kayasında Arabın bacısı yedinde bağ Kıt’a 1,Tiyek 2000 1500 

Yaylacık’da koca kayasında taneci yedinde bağ Kıt’a 1, Tiyek 3000 2000 

Yaylacık’da kandıralı tarlada Ayşe’nin oğlu Musa yedinde 

bağ 

Kıt’a 1, Tiyek 2000 150 

Yaylacık’da keklik peykarında Musa yedinde bağ Kıt’a 1 200 

Yaylacık’da Burç yolunda bağ İbrahim beşe oğlu yedinde 

bağ 

Kıt’a 1 400 

Yaylacık’da koca kayasında Mustafa Kahya oğlu Mehmed 

yedinde bağ 

Kıt’a 1  

  1000 

Narlıcada Arif Mehmed yedinde bağ Kıt’a 1 300 

Gücece’de Memik oğlu yedinde bağ Kıt’a 1, Tiyek 3000 1000 

Gücece’de Memik oğlu yedinde hunusi bağ Kıt’a 1, Tiyek 1000 400 

Gücece’de Memik oğlu yedinde bağ  Kıt’a 1 30 

Nuraneli Halil yedinde inek ve düge nısfları  150 

Rumevlek Karyeli tekenin oğlu ile müşterek kısrak ve  

katır soyası nısflar 

 350 

Zamanında mümkünü’l-husül olub varese ve vasinin kabul 

eyledikleri ber-mûceb defteri müfredat alacakdan tahsil 

olunan 

  

 

18826 

Ber-mûceb defter-i müfredat hınta 406 sair 114  4000 

Cem’an yekün 211855 

 

Minhâ’l-ihrâcât 



170 
 

Techîz ve tekfîn 1225 

Hüsn-ü halinde tebir ve saire mesarif 471 

Ferban 1 45 

Kefaret yemini virilen 150 

Mehr-i muahher zevce-i mezbûre Mumen(?) Hatun 500 

Kileciye virilen icraât 41 

İtmekciden tahsil olunan akçe farkı 55 

Vasi ve varisi tasdikleriyle duyûn-ı müteferrika 1350 

Resm-i kısmet 5100 

Kaydiye 335 

Varaka 10 

Ber-mucebi nizam-ı seniyye firuht olunan zahire ve eşyadan 

dellâliye 

200 

Cem’an yekün                                                                                                                    10082 

 

Sayfa 264 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese 201773 

Hisse-i zevce-i mzebûre Mumine(?) Hatun  25221,25 

Hisse-i ibn-i Mehmed Şerif Para 15 32100 

Hisse-i ibn-i Mehmed Selim Para 15 32100 

Hisse-i ibn-i Mustafa Para 15 32100 

Hisse-i ibn-i sağîr Mehmed Mazhar Para 15 32100 

Hisse-i bint-i Hadice Hatun Para 5 16050 

Hisse-i bint-i Ayyuş Hatun Para 5 16050 

Hisse-i bint-i sağîre münteha(?)  16050 

 

Sayfa 265/Belge 114 

Badi-i defteri-i Kassâm Oldur ki 

Vilayet-i Halebü’l-şehabaye tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Cevizlice Mahallesi 

sakinlerinden iken bundak akdem fevt olan Hacı Mustafa bin Mehmed’in veraseti zevce-i 
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mankûhe-i metrûkesi Hatice bint-i Veli ile sulbû kebîr oğlu Mehmed ve sağîr oğulları Mustafa 

ve Aliş ve Abdülkadir’e inhisrâr-ı şer’an zâhir oldukdan sonra saîrun mezbûrunun tesviye-i 

umûrlarına ve mâl-ı mevrûselerine ahz ve kabz ve hıfzat kıbel-i şerden valedileri ve 

hazaneleri mezbûre Hatice Hatun vasi nasb ve tayin olunub ol dahi vasiyet mezkûre bade’l-

kabul vâz-ı mezbûre taleb ve marifeti ve merifet-i şer ile tahrir ve terkim ve beyne’l-verese 

bi’l-farizatü’ş-şer’iye tevzi ve taksim olunan müteveffa-yı merkûm terekesi defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur. 

Fî 15 Safer 1288 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der-mahalle-i mezbûre  500 

Oyumsukut karyesinde bir kıt’a karalık bağ  1000 

Karye-i mezbûre ağlak bağ Kıt’a 2 200 

Bakır batman 4 120 

Yatak kat 1 100 

Müste’mel kilim 1 80 

Atik halı  2 30 

Sade yün  20 

Çuval 4 40 

Demir mankal 1 10 

Hırdavat menzil  20 

Cem’an yekün 7820 

 

Minha’l ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 200 

Resm-i Kısmet 190 

Kaydiye 11 

Dellaliye 8 

Varaka-i bahâ 1 
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Cem’an yekün 411 

 

Sahhü’l-bakî li’t-taksîm-i beyne’l verese 7409 

Hisse-i zevce-i mezbûre 926 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed 1620 

Hisse-i ibn-i merkûm Mustafa 1620 

Hisse-i ibn-i merkûm … 1620 

Hisse-i ibn-i merkûm Abdülkadir 1620 

 

Sayfa 266/Belge 115 

Vilayet-i Halabü’l-şehbaye tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Çukur Mahallesi 

sakinlerinden Manas bin Artin(?) ve zevcesi marefetü’z-zat Hermin(?) bint-i Kirkor bin Agob 

Medîne-i mezbûre de’avi meclisinde makûd-ı şer’i meali-i ukûd-ı Halebü’l-şehba ahalisinden 

tüccar zevü’l-itibar Evrizâde baisü’l-kitab Es-seyid Ahmed Ağa mahzarında sulbî kebîr 

oğulları maksud ve bokuz(?) ve Kirkor ve Aritin hazır oldukları halde ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm idüb akd-i âtiü’z-zikrin suduruna değin silk-i mülk-i sahîh münselik olub Medine-i 

mezbûre kurasından Dorlu karyesi turabında kain bir tarafdan tarîk-i âmm ve bir tarafdan vadi 

bir tarafdan vadi bir tarafdan Daizâde Hacı Emin Beg bağı ve bir tarafdan şeyho bağı mahdûd 

ve mümtaz takriben bin aded karalık bağ kurumuna ve 106 adedkaimü’l-avhul(?) zeytun 

escarına müştemel bir kıt’a karalık bağ ve zeytunluğumuzun tarafından icab ve kabul hâvi ve 

şurût-ı mubtılaada ve ukûd-ı müfside ve telcie-i ve muvazaadan âri ve berî olarak elli iki aded 

yüzlük mecidi Osmani lira altunun bey-i bât-ı sahîh-i şer’i ile bey’ ve temlik ve teslim 

eylediklerimizde Ağa-yı mumaileyh dahi bağ ve zeytunluk mahdûd-ı mezkûre meblağ-ı 

mezkûr elli iki aded yüzlük Osmani lira altununa istirâ ve temlîk ve temlik ve tesellüm ve 

kabz ve kabul idüb semeni olan meblağı mezkûr elli iki aded Osmani altununa müsteri-i 

muma-ileyh Ahmed Ağa yedinden bi’t-tamam ve’l-kemal ahz ve kabz ve istifa-i hak itdi fi ma 

ba’de mahdûd-ı mezkûr bağ ve zeytunlukda vechen mine’l-vücûh ve sebeb(?) mine’l-sebeb 

asla ve katha bizlerin alaka ve medhal ve haklarımız kalmayub müşteri-i mûmâ-ileyh Ahmed 

Ağa’nın mülk-i müştera-i sahîh-i ve hakkımız olmuşdur mahdûd-ı mezkûre bağ ve zeytunluk 

müteâlik ve fesadiye(?) dair ve semen-i mezkûre müteallik üzre kabulüne havi mûmâ-ileyh 

Ahmed Ağa’nın zimmetine ibra-i i’lâm sahîh-i şer’î ile ibra ve iskat-ı hakk itdin didiklerinde 

oğulları hazurunn merkûmun maksur-ı arifuz(?) ve Kirkor ve Bedr ve Artin dahi mahdûd-u 
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mezkûr bağ ve zeytunluk valideleri mezbûre Hervim’in malı olub kendülerin vecihle mine’l-

vucûh alaka ve medhal ve hakları olmadıklarını ve valideleri mezbûre Hervim(?) dahi muma-

ileyh Ahmed Ağa’ya elli iki aded Osmani lira altununa bey-i bât-ı sahîh ile bey’ ve kabz 

semen ve istifa-i hak idiğini ve kendüleri dahi mahdûd-i mezkûr bağ ve zeytunluk ve semeni 

olan meblağ-ı mezkûre dair âmm-ı de’aviden muma-ileyh Ahmed Ağa’nın zimmetini 

kabulüne hâvi ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer’iyle ibra ve iskat eyledik dediklerinde gıbbe’t-

tasdikü’ş-şer‘î mâ vaka‘ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurire fî’-yevmi’s-sabî ve’l-ışrin min 

şehr-i saferü’l-hayr lisene semaniye ve semanin ve mi’eteyn ve elf 

Şûhudü’l-hâl 

Mekrümetlü Mehmed Beheaddin Efendi, Fütüvetlü Muhlis Efendi. Kahyazâde 

Mustafa Ağa, Seyid Ağazade Halil Beğ, Hacı Mirzâde Ağa, Fazılzade Hacı Abdulkadir 

Efendi, Gülekci(?) Ali Ağa ve gayrühüm 

Sayfa 267/Belge 116 

Bâdi-i Defter-i Kassâm Oldur ki 

Vilayet-i Halebü’ş-şehbaye tabi Medine-i Ayntab mahallâtından Suyabatmaz 

Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan Arpacı ahmed bin Mehmed’in veraseti 

zevce-i menkûhah-yı metrûkesi Fatma bint-i Hüseyin ile sulbî kebîr oğulları Ahmed ve 

Mehmed ve Mustafa ve Hüseyin ve kebîre kızı Hadice ve sağîre kızı Zeyneb’e inhisarı şer’an 

zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîre-i mezbûrenin tesviye-i umûruna ve mâl-ı mevrûsesine 

ahz ve kazb ve hıfza kıbel-i şer’den valideleri mezbûre Fatma Hatun vasi nasb ve tayin olunub 

ol dahi vasiyet-i mezkûre ba’de’l-kabul vasi-i mezbûre taleb ve marifeti ve marifet-i şer’ ile 

tahrîr ve terkîm beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer’iye tevzi’ ve taksim olunan müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi defteridir ki ber –vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

Fî 17 Rebiü’l-evvel 1288 

Cins Miktar Guruş 

Menzil der mahalli mezbûre nısf hisse  2500 

Kan yaş nam mahalde bağ  Kıt’a 1 100 

Bakır batman 10 300 

Yatak kat 2 200 

Zahire ahbarı 2 50 

Cedid meşefe kilim 1 50 
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Atik mefruş kilim 2 60 

Atik kuşak 2 10 

Atik meşlah 1 25 

Siyah zıbın ve fermene 2 30 

Sağîre 1 10 

Mevcud nakdiye  265 

Hırdavat  100 

Cem’an yekün 3400 

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 200 

Resm-i kısmet 87,25 

Kaydiye 4,25 

Dellâliye 16 

Varaka-i bahâ 1 

Cem’an yekün 309 

 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre  424 

Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed Para 16 593 

Hisse-i ibn-i merkûMehmed Para 16 593 

Hisse-i ibn-i merkûm Mustafa Para 16 593 

Hisse-i ibn-i merkûm Hüseyin Para 16 593 

Hisse-i bint-i mezbûre Hadice Para 28 296 

Hisse-i bint-i Zeyneb Para 28 296 

 

2.1. 147 NUMARALI AYINTAB ŞER’ÎYE SİCİLİ’NDEKİ BELGELERİN ÖZETLERİ 
 

Sayfa 149/Belge 1: Kurb-i Zincirli Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hacı Mehmed 

Ağa ibn-i İbrahim’in tereke defteri (Şaban 1284/Kasım-Aralık 1867) 
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Sayfa 150/Belge 2: Küncü Karyesi ahalisinden Battal Mehmed Bin Osman ile Hayik-i 

Müslüman Mahallesi sakinlerinden Karabet arasındaki alacak-verecek davası (Zi’l-ka’de 

1284/Ağustos-Eylül 1867) 

Sayfa 151/Belge 3: Kayseriye Mahallesi sakinlerinden vefat eden Bektaş bin 

Bektaş’ın tereke defteri ve varisleri arası mal taksimi ( 15 Cimâde’l-ahir 1285/3 Ekim 1868) 

Sayfa 152/Belge 4: Amu Mahallesi ve Kazaz Bölüğü Mahallesi sakinlerinden 

Süleyman Efendi ibn-i Mehmed Efendi ile Yahudi Marud bin İbrahim arasındaki arsa 

anlaşmazlığı (Şevval 1284/Ocak-Şubat 1868) 

Sayfa 154/Belge 5: Tışlaki Mahallesi sakinlerinden vefat eden Fatma bint-i 

Mehmed’in tereke defteri ve varislei arası mal taksimi (19 Şevval 1284/13 Şubat 1867) 

Sayfa 155/Belge 6: Suyabatmaz Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hacı Ayyuş bint-i 

Mustafa… nam hatunun erkek veya kadın varisi bulunmadığından terekesinin tümü yetimler 

dairesi müdürü Hacı Hakkı Efendi’nin talebi ile açık artırma ile nakde çevrilmiştir (15 Safer 

1285/7 Haziran 1868) 

Sayfa 156/Belge 7: Şarkiyan Mahallesi sakinlerinden Fatma bint-i Ahmed bin Mustafa 

bin Mustafa adlı hatun vefat eden Emiş bint-i Mustafa bin Mustafa adlı kişinin varisi 

olduğunu ve eytam (yetimler) müdürü Hacı Hakkı Efendi’nin bir önceki davada verdiği kararı 

temyiz ettirmesi. ( Zi’l-ka’de 1284/Şubat-Mart 1868) 

Sayfa 157/Belge 8: Ayntab’ın Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden Naci Efendi 

ibn-i el-hac Hafız Efendi’nin Serkin Hanem(?) Mahallesi sakinlerinden fevat eden Fatma bint-

i Mustafa Ağa’nın oğlu Ahmed’e borcunun ödenmesine dair hüccet (1 Kasım 1284/1 Kasım 

1867) 

Sayfa 158/Belge 9: Eyüb Mahallesi sakinlerinden vefat eden Kezban bint-i Bekir adlı 

kişinin terekesinin Emiş Hatun ile Bekir arasındaki taksimi (Muharrem 1285/Nisan-Mayıs 

1868) 

Sayfa 159/Belge 10:Kamalakzâde el-hac Hasan Ağa bin el-hac Efendi vakf ettiği 

arsada inşa edilen Hacı Nasır cami-i vakfından Mesud Ağa’nın görevden ayrılmasıyla yerine 

Hacı Ömer Ağa’nın tayin edilmesi(Zi’l-ka’de 1284/Şubat-Mart 1867) 
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Sayfa 160/Belge 11: Mususlluzâde Mahallesi sakinlerinden Hadice bint-i Mehmed’in 

eşi Mehmed Arif bin Emin’den kızı için nafaka talebi.(Tarih Yok) 

Sayfa 160/Belge 12: Tuzcu Çiğdeli oğlu Osman’ın Gücek Karyeli Ali bin Ali oğlu Ali 

adlı kişinin vasi tayini (1 Safer 1285/24 Mayıs 1868) 

Sayfa 161/Belge 13: Mevlana Es-seyid Alı Rızı Efendi’nin kadılık makamına 

atanması. (1282/1865-1866) 

Sayfa 161/Belge 14: Ayntab mevleviyetin kadısının (büyük kadı) kendi dönemi için 

şer’îyye sicili defterini açması. ( rebiü’l-ahir gurresi 1282/ 1 Ağustos-Eylül 1865 )  

Sayfa 161/Belge 15: Döne bin-ti Süleyman ile Mehmed bin Hasan’ın nikah akdi (13 

Cumâde’l-ahir 1285/1 Ekim 1868) 

Sayfa 163/Belge 17: Kepenek Mahallesi sakinlerinden vefat eden Seza bin 

Mustafa’nın  tereke defteri ve varisler arası mal bölümü (11 Muharrem 1282/23 Nisan 1869) 

Sayfa 164/Belge 18: Malatyalı Hacı Osman Efendi ve Torunzâde Hafız Efendi 

Çağdağan’da sakin Halil Abdülgani’nin vekilliklerinin kabul olunmamasına dair talep (21 

Zi’l-hicce 1281/17 Mayı 1865) 

Sayfa 164/Belge 19: Sebka Karyesi sakinlerinden Rahime bint-i Şehü’nün(?) 

kayınbabası Kadok Halil’den nafaka talebi ( 10 Rebiü’l-ahir 1285/31 Temmuz 1868) 

Sayfa 164/Belge 20: Hacı Kırk Ali’nin küçük çocukları için vasi tayinine dair hüccet. 

(24 Şevval 1285/7 Şubat 1869) 

Sayfa 165/Belge 21: Seng-i Nakkaş Mahallesi sakinlerinden vefat eden Zeyneb bint-i 

Mısırcı Mehmed’in tereke defteri ve varisleri arası mal paylaşımı (25 Zi’l-hicce 1281/21 

Mayıs 1865) 

Sayfa 166/Belge 22: Musulluzâde Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hadice bint-i 

Hacı Ali’nin tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (1282/1865-1866) 

Sayfa 167/Belge 23: Tevbe Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hacı Mehmed’in 

tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (Muharrem 1282/Mayıs-Haziran 1865) 
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Sayfa 168/Belge 24: Baberge Karyesi sakinlerinden vefat eden İbrahim bin 

Mehmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (17 Muharrem 1282/12 Haziran 

1865) 

Sayfa 169/Belge 25: Kara Höyük Karyesi sakinlerinden vefat eden Ali bin İbrahim’in 

tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (11 Muharrem 1282/12 Haziran 1865) 

Sayfa 170/Belge 26: Kilis kazası ahalisinden el-hac Hacı Hafız Efendi ibn-i Torun Ali 

Efendi ‘nin  kısrağı ve tayının çalınması üzerine dava (1282/1865-1866) 

Sayfa 171/Belge 27: Ali Neccar Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hamiş’in oğlu 

Mustafa’nın tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (24 Muharrem 128219 Haziran 

1865) 

Sayfa 172/Belge 28: Ayntab mahallelerindenSeng-i Hoşkadem Mahallesi 

sakinlerinden vefat eden Ahmed bin Abdulhamid’in(?) tereke tespiti ve varisleri arası mal 

paylaşımı (Muharrem 1282/Mayıs-Haziran 1865) 

Sayfa 173/Belge 29: Eyüboğlu Mahallesi sakinlerinden vefat eden Ali bin Muavız(?) 

bin Ahmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (3 Safer 1288/24 Nisan 1871) 

Sayfa 174/Belge 30: Şehreküsdü Mahallesi’nde Asiye Hatun bint-i Ahmed Mehdi 

Efendi bin Ali Efendi bostanın vakf edilmesi. (1282/1865-1866) 

Sayfa 176/Belge 31: Kıcılca Mescid Mahallesi ahalisinden vefat eden keab el-hac 

Ahmed bin Mehmed Gözü Büyük(?) bin Abdullah Hacı Mehdiye borcu olduğunun ve bunun 

varisleri tarafından ödenmesine dair i’lam. (Rebiü’l-evvel 1288/Mayıs-Haziran 1871) 

Sayfa 177/Belge 32: Bostancı Mahallesi sakinlerinden vefat eden Mehmed Ali bin 

Mustafa’nın tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (Rebiü’l-evvel 1282/Temmuz-

Ağustos 1865) 

Sayfa 178/Belge 33: Kepenek Mahallesi sakinlerinden vefat eden Zeyneb bint-i 

Mehmed’in tereke tespiti ve varisler arası mal paylaşımı (Rebiü’l-ahir 1282/Ağustos-Eylül 

1865) 

Sayfa 179/Belge 34: Amu Mahallesi sakinlerinden vefat eden Fatma bint-i 

Abdullah’ın tereke tespiti ve varisleri arası mal taksimi (5 Rebiü’l-ahir 1282/28 Ağustos 

1865) 
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Sayfa 180/Belge 35: Tarla Mahallesi sakinlerinden vefat eden Arab kızı olarak bilinen 

Abide bint-i kişinin erkek veya kız varisi olmadığından açık artırma ile mallarının satışı 

(Rebiü’l-ahir 1282/Ağustos-Eylül 1865) 

Sayfa 181/Belge 36: Harput ahalisinden olup Yenihan misafir olarak kalırken vefat 

eden Terzi Abuş İbrahim bin Ali’nin kadın veya erkek varisi bulunmaması üzerine kişinin mal 

varlığı açık artırma ile nakde çevrilmiştir  (Cemazi’l-evvel 1282/Eylül-Ekim 1865) 

Sayfa 182/Belge 37: Ali Neccar Mahallesi sakinlerinden vefat eden Mustafa bin Hacı 

Veli’nin tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (Cemazi’l-evvel 1282/Eylül-Ekim 

1865) 

Sayfa 183/Belge 38: Gürgin Karyesi sakinlerinden vefat eden Kara Mehmed’in tereke 

tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (27 Cumâde’l-ûla 1282/Mayıs 1865) 

Sayfa 184/Belge 39: Tarla Mahallesi sakinlerinden vefat eden … Mehmed bin Hacı 

Mustafa’nın tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (9 Cumâde’l-ahir 1282/9 Haziran 

1865) 

Sayfa Numarası Yok/Belge 40: Kızılca Mescid Mahallesi sakinlerinden vefat eden 

Hasan Hüseyin bin Mehmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (Rebiü’l-ahir 

1282/Ağustos-Eylül 1865) 

Sayfa 185/Belge 41: Şam ahalisinden olup Antep’te nalband dükkânında misâfir iken 

vefat eden Yusuf adlı kişinin kadın veya erkek varisi bulunmadığından açık artırma ile mal 

varlığı nakde çevrilip mal sandığına teslim edilmiştir (Receb 1282/Kasım-Aralık 1865) 

Sayfa 185/Belge 42: Birecik’e tabi Mezar karyesinde vefat eden Beber Mustafa bin 

Mehmed’in kadın veya erkek varisi olduğu halde mal varlığı devlet hazinesine ait olduğu için 

mal varlığı hazineye teslim edilmiştir (25 Şabanü’l-mükerrem 1282/13 Ocak 1866) 

Sayfa 186/Belge 43: Erzurum ahalisinden olup Antep Tütünhanı’nda misafir iken 

vefat eden Mısdık’ın (?) kadın veya erkek vasisi olmadığından mal varlığı açık artırma ile mal 

varlığı mal sandığına teslim edilmiştir (Ramazan 1282/Ocak-Şubat 1866) 

Sayfa 188/Belge 44: Burç karyesi ahalisinden olan İsmail bin Mehmed adlı kişinin, 

Hezik Karyesi ahalisinden olan Mehmed bin Ali ve Ayntab ahalisinden olan Mehmed Emin 

bin Mehmed adlı kişilerin saldırısına uğramasıyla iki elinin bileği hasar görmüştür. Bu darp 
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suçunun cezası olarak Mehmed ve Ali adlı kişilere ikişer taksitle para cezası kesilmesine dair 

ilam. ( Ramazan 1282/Ocak-Şubat 1866)  

Sayfa 189/Belge 45: Akyol Mahallesi sakinlerinden vefat eden Mehmed Ali bin 

Torun Mehmed’in tereke tespiti ve vasileri arası mal paylaşımı (Zi’l-ka’de 1282/Mart-Nisan 

1866) 

Sayfa 190/Belge 46: Seng-i Hoşkadem Mahallesi sakinlerinden vefat eden Molla 

Mehmed bin Mehmed Efendi’nin tereke tespiti ve vasileri arası mal paylaşımı (Zi’l-ka’de 

1282/Mart-Nisan 1866) 

Sayfa 193/Belge 47: Dorlı Karyesi sakinlerinden katledilen Selim bin … ‘nin tereke 

tespiti ve varisleri arasında mal paylaşımı (Zi’l-hicce 1282/Mat-Nisan 1866) 

Sayfa 195/Belge 48: Şehreküsdü Mahallesi sakinlerinden Meryem bint-i Ali’nin Ömer 

bin Durmuş’da yüz altı guruşluk mehir ve nafaka hakkının olduğuna dair hüccet. (15 Reb’iül-

ahir 1283/27 Ağustos 1866) 

Sayfa 195/Belge 49: Suyabatmaz Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hacı Ayyuş bint-

i Mustafa’nın kadın veya erkek varisi olmadığından kişinin malları açık arttırma ile nakde 

çevrilmiş ve yetimler dairesine teslim edilmiştir. (Rebiü’l-ahir 1283/Ağustos-EEylül 1866) 

Sayfa 196/Belge 50: Sagir Paşa Mahallesi sakinlerinden vefat eden Emine bint-i 

Ahmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (Rebiü’l-ahhir 1283/Ağustos-Eylül 

1866) 

Sayfa 199/Belge 51:Atmalı Karyesi ahalisinden Mustafa bin Mehmed bin (belge 

tahrip olduğundan okunmuyor) Şehreküsdü Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hasan bin 

Mehmed ibn-i Abdullah’ın kardeşi olduğunu ispatı ve varisi olarak kalan malından payını 

almak için açtığı dava (3 Muharremü’l-haram 1286/15 Nisan 1869) 

Sayfa 202/Belge 54: Davadaki gizli şahidlerin temize çıkarılması (11 Cumâde’l-ahîr 

1283/21 Ekim 1866) 

Sayfa 203/Belge 56:Yahni Mahallesi sakinlerinden vefat eden Abacı Ali bin 

Mustafa’nın varisleri olan eşi Ümmühani bint-i Mehmed ile oğlulları Mehmed ve Ali ve 

kızlar Ümmühani, Senem ve Zeynep arasında mal paylaşımı ve tereke tespiti (Receb 

1283/Kasım-Aralık 1866) 
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Sayfa 204/Belge 57: Kazaz Bölüğü Mahallesi sakinlerinden vefat eden Gürci Hüseyin 

bin Mehmed Ali’nin tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (Receb 1283/Kasım-Aralık 

1866) 

Sayfa 205/Belge 58: Ali Neccar Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hacı Hüseyin 

Hasan’ın tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (Şevval 1283/Şubat-Mart 1867) 

Sayfa 205/Belge 59: Vefat eden Hacı Hüseyin Hasan’ın varislerinden zevcesi Ümmü 

Gülsüm Hatun ve merkûm Hacı Mehmed masere kazganını bulgur kaynatmak amaçlı vakf 

etmiştir (8 Şevval 1283/13 Şubat 1867) 

Sayfa 206/Belge 60: Ali Neccar Mahallesi ahalisinden Akbulti(?) oğlu Ali bin 

Mehmed ve Hacı Mehmed ibn-i Mehmed ibn-i Hacı Hüseyin arasındaki veraset davasında 

Hacı Hası’nın vefat eden Hacı Hüseyin bin Hacı Hüseyin adlı kisinin varisi olduğu ispatı 

(12831866-1867) 

Sayfa 207/Belge 61: İsbatrın mezrası karyesi ahalisinden Osman bin Ahmed ile 

Nakkaşoğlu alacak anlaşmazlığına dair hüccet. (9 Şevval 1284/3 Şubat 1868) 

Sayfa 207/Belge 62: Kurb-i Kayacık Mahallesi sakinlerinden Abuşzâde Hacı Ahmed 

Ağa bin Mehmed Emin oğlu Abdulhalim’in vasisi olan Fatma bint-i Hacı Mustafa bin Ömer 

Hacı Ahmed Ağa’nın malından pay aldığına dair hüccet (Ramazan1283/Ocak-Şubat 1867) 

Sayfa 208/Belge 63:  Karbi Kayacık Mahallesi sakinlerinden vefat eden Keçelinin 

oğlu Hacı Mehmed ibn-i Hacı Mustafa’nın vasisi olan Fatma bint-i Hacı Mustafa oğlu 

Abdülhalim’in malından bir miktar para aldığına dair hüccet (Şaban 1283/Aralık-Ocak 1866-

1867)  

Sayfa 209/Belge 64: Cebi Mahallesi sakinlerinden vefat eden Mustafa bin Ahmed’in 

mirasını koruyan kişinin vefat etmesiyle mirasçılar arası mal paylaşımı (1288/1866-1867) 

Sayfa 210/Belge 65: Burç Karyesi sakinlerinden Osman bin Mehmed adlı kişinin kızı 

Zeyneb Hatun’un Osma bin Hüseyin ile kaçtığı ve kaçarken Osman bin Mehmed’in parasın 

yanına aldığına dair i’lam (Şeval 1283/Şubat-Mart 1867) 

Sayfa 211/Belge 66: Kozanlı Mahallesi sakinlerinden vefat eden Manas veled-i Keşiş 

Artin’in vasileri arası mesken anlaşmazlığına dair ilam (15 Şevval 1283/20 Şubat 1867) 
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Sayfa 214/Belge 71: Halebü’l-şehbâye ceryan iden nehr-i füveyk kenarındaki ahalinın 

toprağında bulunması fakat toprak üzerindeki haklarını kullanamamasına dair 

hüccet.(Reb’iül-ahîr 1288/Haziraz-Temmuz 1871) 

Sayfa 214/Belge 72: Nehr-i füveykin pikâr suyu Halebe ceryanına mani olunmaması 

ve burudaki halkların arazilerini sulamaları için haklarının olduğuna dair hüccet.(Rebiü’l-ahîr 

1288/Haziraz-Temmuz 1871) 

Sayfa 215/Belge 73: Ayntab kazasında bulunan Şehabi Ahmed’in vakfı Çarpin 

Karyesi’ndeke cescid-i şerîf için vekil atanmasına dair hüccet. (Rebiü’l-ahîr 1288/Haziraz-

Temmuz 1871) 

Sayfa 215/Belge 74: Şahabi Abdurrahim Erzincanlı’nın Ayıntab’da bulunan Sam 

Karyesi’ni vakf etmesine dair vakfiye.(Şevval 1287/Aralık-Ocak 1870-1871) 

Sayfa 216/Belge 75: Hıristiyan tebadan olan Asud(?) oğlu Yusuf bin Altun, Rum 

ahalisinden Firgal(?) ibn-i Apusdol(?) arasında Bey Mahallesi’nde bulunan arsa 

anlaşmazlığına dair i’lam. (Rebiü’l-ahîr 1288/Haziran-Temmuz 1871) 

Sayfa 217/Belge 76: Ermeni milletinden Akob Efendi ibn-i Sarkis ile Melkun(?) bin 

Odis, Makis Kiyork bin Karabet ve Hammal Ohannes bin Sarkis arasında geçen davada Seng-

i Tavil Mahallesin sakinlerinden vefat eden Ağsa(?) bint-i Sarkis bin Edhem adlı kişiden 

kalan mal varlığının Ermeni milleti kilisesi fakirlerine vakf etmesi üzerine i’lam. (Rebiü’l-ahîr 

1288/Haziran-Temmuz 1871) 

Sayfa 219/Belge 77: şer’îye mahkamasi ile ilgili Halep Vilayeti’ne yazılan bildiri 

şukka. (10 rebiü’l-evvel 88/30 Mayıs 1871) 

Sayfa 219/Belge 78: Ayntab Kaymakamlığı’na mecellelerden bir kıtasının ekde 

gönderilmesi husunda şukka. (13 Rebiü’l-ahir 88,18 Muharrem 87/2 Temmuz 1871-20 Nisan 

1870) 

Sayfa 219/Belge 79: Taşralarda vuku bulan vakıfların zimmetine akçe kaçırmakla 

ilgili konuda gerekenin yapılmasına dair şukka. (9 Rebiü’l-evvel 288/29 Mayıs 1871) 

Sayfa 220/Belge 80: Askerlik görevini yapan kişiler arasından vefat eden kişilerden 

harc-ı kısmet alınmasına dair şukka.(9 Rebiü’l-evvel 88//29 Mayıs 1871) 
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Safa 220/Belge 81: Halep’den Ayıntab Niyabet’ine gönderilen emirnameye göre 

hareket edildiğine dair şukka. (21 Rebiü’l-evvel 88/10 Haziran 1871) 

Sayfa 221/Belge 82: Evrakların söz konusu nizamnamenin otuz üçüncü maddesine 

göre gerekenin yapılmasına dair şukka.(23 Rebi’ül-ahîr 88/12 Temmuz 1871) 

Sayfa 222/Belge 83: Mustafa bin Mehmed adlı kişinin vefat edip vakfın yerine 

Mahmud aldı kişinin vekil olarak atanmasına dair i’lam( Rebiü’l-ahîr 1288/Haziran-Temmuz 

1871) 

Sayfa 222/Belge 84: Cadığın(?) Karyesi ahalisinden olan Kara Beg tasarrufunda 

bulunan bir kıta tarlasını için pikâr suyunun kullanma hakkına dair hüccet. (Rebiü’l-ahîr 

1288/Haziran-Temmuz 1871) 

Sayfa 223/Belge 85: Nehr-i Füveyk’in pikâr suyundan hukuki olarak yararlanma 

hakkına dair yazılan hüccet. (Rebiü’l-ahîr 1288/Haziran-Temmuz 1871) 

Sayfa 223/Belge 86: Ayntab’ın Telbeşar Nahiyesi’nda Sazgın Karye’nin doğusunda 

bulunan Karagöz adıyla anılan yerde bostanlarını ve arazilerinin sulama hakkının olduğuna 

dahir hüccet. (Rebiü’l-ahîr/1288Haziran-Temmuz 1871) 

Sayfa 226/Belge 87: Ayıntab’da olan Alaüddevle Cami-i Şerîfi’nin yönetme hakkının 

olduğu Mehmed Rüşdi Efendi ibn-i Bekir Efendi’nin bir bab dükkânı oğlu Abdullah 

tarafından kiriya verilmiş ancak daha sonra bir müddet Helvacı Halil bin Mehmed’in 

tasarrufuna geçmesi sonucunda dükkanın Mehmed Rüşdi Efendi’ye ait olduğuna dair 

hüccet.(Rebiü’l-ahîr 1288/Haziran-Temmuz 1871) 

Safa 227/Belge 88: Alaüddevle Cami-i Şerîfi’nin mütevelli olan Mehmed Rüşdi bin 

Ebkir Efendi, bir bab helvacı dükkânının kirasını vakf etmektedir ve bu dükkânın oğlu 

Abdullah’ın üzerine olduğuna dair hüccet.(Tarih Yok) 

Sayfa 229/Belge 89: Halep vilayetine tabi Ayntab’da Kurb İbn-i Şükür Mahallesi 

sakinlerinden vefat eden Emine bint-i Mehmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal 

paylaşımı. (22 Şaban 128717 Kasım 1870) 

Sayfa 230/Belge 91: Eyüboğlu Mahallesi sakinlerinden vefat eden Asiye bint-i Hacı 

Mustafa’nın tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (25 zi’l-hicce 1287/18 Mart 1871) 
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Sayfa 231/Belge 92: Seng-i Nakkaş Mahallesi sakinlerinden Mehmed Efendi in-i 

Hüseyin hayatta olduğu sürece vakf ettiği Çakırbeyağı’da bulunan bir bab hadravat bostanını 

muharrem ayında bir kazan aşure çarbısının fakirlere dağıtılması ve recep ayında fakirlerin 

karını doyurmak şartıyla ve vefat ettikten sonra kızı Fatma’ya devredilmesine dair vakfiyedir. 

(Şeval 1287Aralık-Ocak 1870-1871) 

Sayfa 233/Belge 93: Halep’e tabi Ayntab ahalisinden vakfa tayin olunan Hacı İbrahim 

ibn-i İbrahim’in olan bir bab dükkânın tasarruf hakkı ile ilgili anlaşmazlığa dair hüccet. (Zi’l-

kâde 1287/Ocak-Şubat 1871)  

Sayfa 235/Belge 94: Halep’e tabi Ayntab ahalisinden ve Ermeni Osmanlı Devleti 

tebaasından Ermeni milletindenOhannes, Akob ve …Akob,  Kivas(?) vakfı  Koşubazarı’da 

bulunan itmekci dükkanı binasının dedeler Ohannes bin Kiyork’un malı olduğunu dair ilam. 

(Tarih Yok) 

Sayfa 236/Belge 95: Ayntab’ın Hacı Baki Bölüğü Mahallesi sakinlerinden vefat eden 

Katırcı Hasın bin Hasan’nın tereke tespiti ve vasileri arası mal paylaşımı. (5 Şevval 86/8 Ocak 

1870) 

Sayfa 237/Belge 96: Ayntab’ın Şehreküsdü Mahallesi sakinlerinden vefat eden Emine 

Hatun bint-i Bazzâde Ahmed Efendi’nin varislerinin isteğiyle malların açık artırmaya 

çıkarılmasına dair tereke defteri. (10 Cemâziye’l-evvel 1286/18 Ağustos 1869) 

Sayfa 238/Belge 97: Haleb’e tabi Ayntab mahallelerinden Kayseri Mahallesi 

sakinlerinden vefat eden …zâde el-hac Mehmed Tahir Efendi ibn-i Hacı Hüseyin Efendi’ye 

vasi tayin edilmesine dair vesayet hücceti. (5 Cemâzi’l-evvel 1288/23 Temmuz 1871) 

Sayfa 242/Belge 99: Ayntap mahallelerinden Şehreküsdü Mahallesi sakinlerinden 

Emine ve Hatice bint-i Mehmed ve anneleri emine bint-i Ali ibn-i Abdullah adlı kişiler ile 

Ermeni milletinden… bin Musa arasında karşılıksız olarak tarla satışına dair hüccet 

(1286/1869-1870) 

Sayfa 244/Belge 102: Ehl-i Cefa Mahallesi sakinlerinden Hacı Mehmed Ali ibn-i 

Abdullah’ın zevcesi… bint-i Mehmed’in kadın veya erkek varisi bulunmadığından kişilerin 

mal varlığı mal müdürü Ebubekir Efendi öncülüğünde açık arttırmada satılmıştır  (5 Zi’l-

kâ’de 1286/6 Şubat 1870)  
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Sayfa 245/Belge 103: Şehreküsdü Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hatice bint-i 

Hamik’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (7 Muharrem 1287/9 Nisan 1870) 

Sayfa 246/Belge 104: Tarla-yı Cedid Mahallesi sakinlerinden vefat eden el-hâcc 

Mustafa bin Mehmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (25 Zi’l-hicce 1286/26 

Şubat 1870) 

Sayfa 247/Belge 105: Tarla-yı Atik Mahallesi sakinlerinden vefat eden Emine bint-i 

Küçük Mehmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (7 Muharrem 1287/9 Nisan 

1870) 

Sayfa 248/Belge 106: Halep vilayetine tabi Ayntab’da İbn-i Eyüb Mahallesi 

sakinlerinden vefat eden devlet-i aliye tebaasından Ağye(?) bin Kirkor’un tereke tespiti ve 

varisleri arası mal paylaşımı (15 Rebi’ül-evvel 1287/15 Haziran 1870) 

Sayfa 250/Belge 107: Kurb-i Zincirli Mahallesi sakinlerinden vefat eden Nersiz bin 

İbrahim’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı (24 Receb 1287/30 Ekim 1870) 

Sayfa 252/Belge 108: Haleb vilayetine tabi Ayntab’da bulunan Tarla-yı Atik 

Mahallesi sakinlerinden vefat eden Mustafa bin Ali’nin tereke tespiti ve varisleri arası mal 

paylaşımı. (15 Şaban 1288/30 Ekim 1871) 

Sayfa 253/Belge 109: Ayntab ahalisinden vefat eden Hacı Ramazan Hocazâde Hacı 

Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed’in vefat etmesiyle bir kıt’a bağın tasarrufu Hacı Mehmed 

Efendi’de olup otuz altı sene önce Hacı Yasin Efendi bağı ağaçlandırmış ve yetiştirmiştir. 

Bunun üzerine bağın tapusunun kimin olacağına dair anlaşmazlık çıkmıştır.(Zi’l-kâde 

1287/Ocak-Şubat 1871) 

Sayfa 254/Belge 110: Halep’e tabi Ayntab’da bulunan Teltimat(?) Karyesi 

ahalisinden vefat eden Emin Bey ibn-i Mehmed Bey’in oğullarının vasisi olan analıkları Esma 

bint-i Maho nam Hatun’un vasilik durumundan ayrılması ile yerine Elif bint-i Hacı Mustafa 

adlı kişi atanmasına dair hüccet (1287/1870-1871) 

Sayfa 255/Belge 111: 1600 guruşun velisi bulunan Kalender oğlu Ahmed bin Ahmed 

ve Eytam müdürü Osman Efendi, Ahmed’in Bakkalzâde Hacı Mustafa Ağa ve eşi Hayirli 

Hatun’a olan borcunun havale edilmesine dair hüccet (1 Cemazi’l-evvel 1291/16 Haziran 

1874) 
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Sayfa 256/Belge 112: AyntabTelhalid Karyesi sakinlerinden vefat eden Emin bey ibn-

i Yusuf ibn-i Mehmet Bey’in eşleri Elif bint-i Mustafa bin (boşluk) ve Esma Hatun bint-i 

Maho ve Elif bin-i Mehmed Bey’leren olan çocukları arasında babalarından kalan üç kıt’a 

bağın tasarruf haklarının kendilerine verilmesine dair hüccet.(Tarih Yok) 

Sayfa 259/Belge 113: Tarla-yı Atik Mahallesi sakinlerinden vefat eden Basmacızâde 

Seyid Mehmed Hasib Efendi bin Hacı Mehmed Şerif Efendi’nin vasi tayini ve vasileri arası 

mal paylaşımı (1286/1869-1870) 

Sayfa 265/Belge 114: Cevizlice Mahallesi sakinlerinden vefat eden Hacı Mustafa bin 

Mehmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı. (15 Safer 1288/6 Mayıs 1871) 

Sayfa 266/Belge 115: Halep’e tabi Ayntap Çukur Mahallesi sakinlerinden Manas bin 

Artin ve zevcesi ….bint-i Agob ile Ahmed Ağa’nın oğulları arasındaki Dorlu Karyesi’nde 

bulunan zeytinlik ve bağın satışı(1288/1871-1872) 

Sayfa 267/Belge 116: Suyabatmaz Mahallesi sakinlerinden vefat eden Arpacı Ahmed 

bin Mehmed’in tereke tespiti ve varisleri arası mal paylaşımı. (17 Rebü’ül-evvel 1288/6 

Haziran 1871) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM VE KAYNAKLAR 

3.1. 147 NUMARALI GAZİANTEP ŞAR’İYYE SİCİLİ’NİN 
TRANSKRİPSİYONUNDA TAKİP EDİLEN YÖNTEM VE İSTİFADE EDİLEN 

KAYNAKLAR 
 

147 numaralı Ayntab Şer’iyye Sicili orijinal metinde numaralama sistemi 

bulunmamaktadır. Ancak katalog çalışmalarında kolaylık sağlaması adına Latince sayıları 

verilerek düzene sokulmuştur. Bu düzeni bozmadan sayfa numaraları yanında belgeleri 

“Belge No” şeklinde numaralandırıldı. Bir tane belgenin sayfa numarası bulunmamaktadır. 

Bu düzene dokunmadan sayfa numarası yok ibaresinin yanında belge numarası verilmiştir. 

147 numaralı defterin 149 ile 267 sayfa aralığında yapılan çalışma transkripsiyon kurallara 

uygun bir şekilde yürütülmüştür. Latin alfabeye çevrilirken elif harfi (‘), med harleri (^), ayın 

harfi (‘) işaretleri ile gösterilmiştir. Okunamayan kelimeler (…) şeklinde gösterilirken, 

okunmuş ancak doğru olup olmadığı ile ilgili şüpheli olan kelimeler ise (?) şeklinde 

belirtilmiştir. Belgenin yıpranması nedeniyle okunamayan kelimeler parantez içinde 

belirtilmiş, bazı kelimeler (silik) şeklinde belirtilmiştir. Metinin çevirisinde orijinal belgeye 

sadık kalınmıştır ancak gerekli görülen yerlere noktalama işaretleri eklenmiştir. Belgeler 

(Sayfa No/Belge No) şeklinde belirtilerek transkripsiyonun bölümünün sonunda özetlenmiştir. 

Özetlenen belgelerde kişilerin isimleri, ikamet ettikleri yer, belgenin konusu ve mahkeme 

kaydının türü belirtilmiştir. 147 no’lu defterin 149 ile 267 sayfa aralığında bulunan belgeleri 

transkripsiyonu yapılırken Kâmus-i Türkî 39 , Osmanlı Türkçesi Sözlüğü 40  ve Osmanlıca-

Türkçe Ansiklopedik Lûgat41 gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. 

 

                                                           
39 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 2006. 
40 İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları, Ankara 2016. 
41 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 1992. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

4.1. 147 NUMARALI AYNTAP ŞER’İYYE SİCİLİ’NİN GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ 

Transkripsiyonunu yaptığımız bu defter H. 1281-1288 (M.1864-1870) tarihleri 

arasında Antep mahkeme kayıtlarının bulunduğu 147 numaralı Şer’iyye Sicili’nin 149-267 

sayfa aralığını kapsamaktadır. Söz konusu bu defterin 1 ile 149 sayfa aralığının başkası 

tarafından çalışıldığını düşündüğümüzden incelememize dâhil etmedik. Çalışmış olduğumuz 

bu defterin tarihi Osmanlı padişahı Abdülaziz Dönemi’ne denk gelmektedir. Miladi 

1864/1872 yıllları arasını kapsayan 147 no’lu sicilde 115 adet belge bulunmaktadır. Defterde 

kaydedilen davaların tarihleri incelendiğinde düzenli bir tarih sıralaması olduğu söylenilemez. 

147 no’lu sicil genel olarak okunaklı ve anlaşılır yazıyla kaleme alınmıştır. Bu Osmanlı’nın 

son döneminde dilde sadeleşmeye gidilmesinden kaynaklanabilir. Ayrıca söz konusu tarihler 

arasında şer’iyye sicillerinde bir takım değişikliklere gidilmiş ve defterde daha çok tereke, 

vasi tayini, hüccet, i’lam gibi şahıslarla alakalı mahkeme kararları bulunmaktadır. Merkez ile 

taşra arası yazışmalar bu defterlerde bulunmamaktadır. 

4.1.1. Ayıntab Ailesi 

147 no’lu defterimizin 149 ile 267 sayfa aralığında yer alan 115 adet belgeden 50’sini 

tereke defterleri oluşturmaktadır. Arapça kökenli olan tereke sözcüğü “bırakmak, vazgeçmek” 

anlamına gelen terk fiilinden türemiştir. Osmanlı Şer’îyye sicilinde yer alan tereke defterleri 

vefat eden kişinin varislerine bıraktığı, sahip olduğu tüm mallar için kullanılmaktadır. Tereke 

defterlerine baktığımızda vefat eden kişinin adı, ikamet ettiği mahalle veya kaza bilgisi, varsa 

eşi, çocukları ve ya varis durumunda olan kişilerin isimleri verilmektedir. Bu durumda tereke 

kayıtları bir düzen içerisinde tutulmuştur. Bu düzene bakdığımızda dört ayrı bölüm vardır ve 

bu bölümlerde şunlardır: vefat eden kişinin ismi ve ikamet bölgesi; Miras kalacak malların 
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tespiti; borç, masraf vs. giderleri; son olarak da mirasçıların adları, alacak-verecek miktarları 

ile ilgili bilgiler yazılmıştır.42 

Tablo 1. 147 no’lu Ayıntab Şer’îye Siciline Göre Müslim-Gayrimüslim Aile Durumu(H.1281-

1289/M.1864-1872) 

Kaynak Eş
Sayısı 

Çocuk Sayısı 
Brüt 
Mal 

Varlığı 

Harcamalar Net 
Mal 

Varlığı K E 
Mehr 

Miktarı 
Masraf 

ve 
Borçları 

Mahkeme 
Masrafları 

Techiz 
ve 

Tekfin 
149/1 2 1 5190  136 95 4959 
151/3 1 2 565  72 65 428 
154/5 6050  49 151 5850 
158/9 1 2701  68 181 2452 
163/18 1 1 1 2370 300 70 2000 

165/2143 1 1 3 2054 721 1333 
166/22 1 2 2 ?184 (silik) 
167/23 1 2 2 1498 45 687 34 4699 
168/24 1 2 4700 
169/25 1 3509,25 42,5 87,25 3380 
171/27 1 1 3 1585 49,25 85 1450 
172/28 1 1 1 2000 43 200 1757 
173/29 1 3 3 9900 250 100 9550 
177/32 1 2 1 3320 800 85 120 2315 
178/33 1 1 1403 79,25 1323,75 
179/34 1 800 369,25 377,25 49 24 362 
180/35 460 4 19 85 360 
181/36 566 65 103 403 
182/37 1 1 3 1650 250 50 1350 
183/38 2 3 3285 30 85 3090 
184/39 1 1 3 3300 100 100 3090 
Belge 

40 
3 1 102489 3860 489 98140 

185/41 629 25 82,25 518,75 
186/43 389 10 89 291 
189/45 1 1 3360 100 81,25 300 2878,25 
190/46 2 4 1 14481 819/700 362 813 12400 
193/47 2 3 3 12205 1000 200 1500 205 10300 

42Özlem Oral Patacı. (2016). “Osmanlı Tereke Kayıtlarının Sanat Tarihi Araştırmaları Açısından Önemine 
Yönelik Bazı Değerlendirmeler”, OTAM, Ankara, s. 330. 

43 Kadın terekesi 



189 
 

195/49       40090   70 (silik) (silik)   
196/50 1   1 2000       70 1930 
203/56 1 3 2 2400     59 150 2110 
204/57 1 2   8500     213 500 8287 
205/58 1   2 9400     243 400 8775 
209/64 1 3 1 2750 250   80,5 250 2189,5 
229/89 1 1 2 3079     239,5   2839,5 
230/90 1 1 1 3420     220   3200 
236/94 1     4300     142 300 3858 
237/95 1 2   17017           
238/96 1 1 3 (silik)           
244/102 1     853 100 60 42 80 553 
245/103 1 2   1511     50 111 1350 
246/104 1 3 1 3562 500   85 162 2810 
247/105   1   850     64 150 636 
248/106 1 2 3 4379     522   3857 
250/107 1 1 3 6537     422   6115 
252/108 1     8079 1000   600   6479 
259/113 1 3 4 211855 500   8357 1225 11103 
265/114 1   4 7820     211 200 7409 
267/116 1 2 4 3400     109 200 3091 

  40 58 66 532261,3           
 

Yukarıda belirtilen tabloda H.1281-1289/M.1864-1872 yılları arasında Ayıntab’ın aile 

yapısıyla alakalı bilgiler vermeye çalıştık. Tablosunu oluşturduğumuz tereke defterlerinin 

birisi kadına ait olup diğer terekelerin tümü erkeklere aittir. 147 no’lu sicilde tespit edilen 50 

adet tereke defterinin 248/106, 250/107 numaralı olanları Gayrimüslim kişilere aitti olup bu 

iki kişide erkektir. 

Söz konusu defterin 149 ile 267 sayfaları arasında kaydı tutulmuş 50 tereke 

defterinden 6 tereke sahibi bekâr. Bu verilen ışığında Ayıntab’da evliğinin önemli bir 

müessese olarak kabul edildiği anlaşılabilir. Erkek ve kadınların evlenme yaşlarıyla ilgili bir 

bilgiye ulaşamasak da bekâr kişi sayısının sadece 2 olması aile kurmanın Ayıntab’da önemli 

olduğu açıktır. 

147 no’lu sicilin 149 ile 267 sayfa aralığında bulunan 50 erkek terekelerin 6 kişinin 

karısı ve çocuğu yoktur, 3 kişi dul ve 5 kişinin çocuğu yoktur.  Bu bilgiler ışığında 3 ayrı aile 

babası birden çok eşle evlidir. 149/1, 190/46, 193/49 no’lu tereke defterlerinde bulunan aile 

babaları iki eşlidir. Bu bilgileri yüzde olarak hesaplarsak yaklaşık % 6’sı çift eşli,  %6 dul, 

%12’sinin çocuğu ve eşi yok, %76’sı tek eşlidir.  
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Elimizdeki çift eşli olan erkeklerin tereke defterine bakarak Ayıntab’daki çok eşlilik 

nedeninin açıklamak mümkün olmayacaktır. Ancak bu üç terekenin erkek ve kız çocuk 

sayılarına bakarak bir çıkarımda bulunabiliriz. Bu üç terekeden 149/1 no’lu belgede Hacı 

Ahmed Ağa ibn-i İbrahim Adile ve Hamide hatundan sadece bir tane çocuğu sahiptir. Büyük 

bir ihtimalle Hacı Ahmed Ağa’nın ilk eşinden çocuğu olmaması nedeniyle ikinci evliliğini 

yapmış olabilir. 190/46 no’lu tereke kaydında ailede beş çocuğundan biri kız dördü erkektir. 

193/47 no’lu tereke kaydında ailede ise dört erkek ve üç kız çocuğu bulunmaktadır. Ancak 

erkeklerin sahip olduğu çocukların ilk eşten mi yoksa ikinci eşten mi olduğunu bilemiyoruz. 

Bu nedenle erkeklerin çift işli olmaları ile ilgili kesin bir yargıya varamayız. Ancak bu çift 

evliliğin altında yatan neden erkek ya da kız çocuğuna duyulan özlemden kaynaklanabilir. 

Söz konusu defterin 149 -267 sayfa aralığındaki tereke kayıtlarına göre toplam 126 

çocuk vardır. Bu çocukların 67’si erkek 59’u kızdır. Buna göre her aileye düşen çocuk sayısı 

yaklaşık 2,5’dur.  

Osmanlı’nın bütün şehirlerinde olduğu gibi Ayıntab şehrinde de aile bireyleri arasında 

miras paylaşımı şer’i hukuk kurallarına göre taksim edilmiştir.  Şer’î miras hukukunda miras 

paylaşımı kadın ve erkek eşit hisseye sahip olabilirdi. Bazı durumlarda kadın erkekten daha az 

hisseye sahiptir. Tereke defterlerinde mahkeme ve cenaze masrafları, borçlar, eşine vereceği 

mehir miktarı vefat eden kişilerin mal varlığından kesilir ve kalan miktar varisler arasında 

paylaşılır. İslam hukukunda kadına miras hakkı verilmesi, kadının toplumdaki yeri açısından 

önemli bir gelişmedir. Ancak kadın ile erkeğin miras hakkı birlikte ele alındığında adaletten 

söz etmek mümkün değildir. Ailede çocuk varsa kadın mirasın 1/8’ini, erkek ise 1/4’ünü alır, 

çocuk yoksa erkek terekenin 1/2’sini alırken kadın ise 1/4’ünü alır.44  147 no’lu sicilde 149 ile 

267 sayfa aralığında yer alan 50 terekede de mirastan kadının aldığı pay erkeğin payının 

yarısıdır. Bu durumun tersini gösteren bir tereke ile karşılaşmadık.  

Miras paylaşımı vefat eden kişinin sadece eşi ve çocukları arasında yapılmıyordu. 

Mirastan anne, baba, erkek kardeş, kız kardeş, yeğenler de pay alabilirdi.45  Örneğin 165/21 

nolu tereke kadında üç erkek çocuğa da 185’er guruş, anneye ise 222 guruş miras 

bırakılmıştır.  

                                                           
44 Sevgi Gül Akyılmaz. (2007). “Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Satatüsü”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, c. 11, Sayı: 1-2, s. 480. 
45 Bayraktar, a.g.e,, s. 114. 
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İncelemiş olduğumuz bu defterde 149-267 sayfa aralığındaki terekelere göre kız 

çocukların erkek çocuklarına oranla daha az hisse aldıkları görülmektedir. 203/56 no’lu 

belgede kız çocuk 274 guruş erkek çocuk 548 guruş, 209/64 no’lu belgede kız çocuk 433 

guruş erkek çocuk 866 guruş, 265/114 no’lu belgede eşi 926 guruş erkek çocuk 1620 guruş 

mirastan pay almıştır. Bu verdiğimiz örnekler dışında sicilde yer alan bekâr olanlar ve çocuğu 

olmayanları çıkardığımızda 40 terekede de miras taksiminde kadın, erkek mirasçının yarısı 

hissesini almıştır. Bu şer’i miras hukukunun dışına çıkan miras taksimi görülmemektedir.  

Müslümanlar arasında olan miras paylaşım usulü gayrimüslim kişiler arasında da 

görülmektedir. Söz konusu defterde 2 adet tereke kaydı Gayrimüslim kişilere aittir. 248/106 

no’lu tereke defterinin sahibi Ağye(?) bin Kirkor’un vefat etmesiyle mirasından kızına 377,50 

guruş erkek çocuğuna ise 755,25 guruş pay düşmüştür. Aynı şekilde 250/107 no’lu terekenin 

sahibi Gayrimüslim kişi olup, mirasından kız çocuğu 764 guruş erkek çocuğu ise 1528 guruş 

pay almıştır. Ancak elimizde sadece 2 adet Gayrimüslim kişilere ait tereke kaydı 

bulunduğundan dolayı Gayrimüslimler’in mal paylaşımı hakkında kesin bir kanıya varmak 

mümkün değildir. Sadece bu iki terekede Müslümanlar’da olduğu gibi kız çocukları erkek 

çocuklarından yarı hisse pay almıştır. 

147 numaralı defterimizde nikâh akdi ile ilgili 1aded hüccet belgesi bulunmaktadır. 

Evlilik kurumu toplumun en küçük kurumudur. Bu evlilik kurumu önemli bir müessesedir ve 

bu akd kadılar ve şahitleri huzurunda gerçekleşirdi. İslam hukukuna göre nikâhlı karı-koca 

arasında evlenmeden önce, evli kaldıkları süre içeresinde ya da boşandıktan sonar erkek, 

kadına bir güvence olarak ticari değeri olan bir şey vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü 

karşılayan, Arapça kökenli “mehr” ya da “sadak” kelimeleridir.46 161/15 numaralı belgede 

Döne bint-i Süleyman nam hatun ile Mehmed bin Hasan adlı kişinin 106 mehr vermesi ile 

kadı tarafından nikâh akdi gerçekleşmiştir. Tanzimatla birlikte ödenecek mehr miktarlarında 

da değişiklik olmuştur. Mehr miktarları kanunla sabitlenmiştir. Bu kanuna göre “mehr 

miktarları 30-100, 100, 500, 1000 olarak dört grubu” ayrılmıştır. 47  Ayrıca incelemiş 

olduğumuz bu 50 tereke defterinde kadının ailesi tarafından istenilen başlık parası 

uygulamasına rastlanılmamıştır. Bunun nedeni ise büyük ihtimalle “1841 yılında başlık 

parasının hukuken yasaklanmış”48 olmasıdır. 

46 Halil Cin. (1988). İslâm ve Osmanlı Hukuknda Evlenme, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, s. 210-211. 
47 Hilmi Bayraktar. (2007). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Urfa Sancağ (İdarî, Sosyal, Ekonimik Yapı),Fırtat 
Üniversitesi Basımevi, Elazığs. 104. 
48 Bayraktar. a.g.e., s. 105. 
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Tereke defterlerinde varislere düşen mirasın, verilen süre içerisinde kabul edilmemesi 

ve ya vefat eden kişinin kadın ve ya erkek varisi bulunmamasıyla söz konusu kişinin malları 

nakide çevrilerek Osmanlı’daki mal sandıklarına aktarılırdı. Bu durumu gösteren 147 no’lu 

sicilde 3 aded tereke defteri bulunmaktadır. Bunlardan 185/41 no’lu belgede Şam ahalisinden 

olup Ayıntab’da nalband dükkânında misâfir iken vefat eden Yusuf adlı kişinin kadın veya 

erkek varisi bulunmadığından açık artırma ile mal varlığı nakde çevrilmiştir. Nakde çevrilen 

bu para mal sandığına teslim edilmiştir.  

Vasisi olmayan terekelerin düzeninde hiçbir değişiklik yoktur. Aynı sıralama ile vefat 

eden kişi hakkında bilgi verir ve tereke tespiti yapılır, borcu varsa ve cenaze masrafları mal 

varlığından düşülür. 244/102 no’lu belgede de aynı şekilde, vefat eden kişinin varisi 

bulunmadığından açık artırma ile zimmetindeki eşyalar ve paralar mal sandığına teslim 

edilmiştir. 195/49 no’lu belgede ise vefat eden kişinin kadın veya erkek varisi 

bulunmadığından zimmetindeki mallar açık artırma ile satılmış ve elde edilen gelir yetimler 

kurumuna teslim edilmiştir.  

Bu defterlerin 149-267 sayfa arasında kayıtlı olan terekelerde vefat eden kişinin 

vasileri arası mal paylaşımını ve vasisi yok ise kalan mirasın mal sandukuna aktarılması ile 

ilgli konulardır. 163/17 numaralı “Medine-i Ayntab’da vaki Kepenek Mahallesi sakinlerinden 

iken bundan akdem fevt olan Seza bin Mustafa’nın veraseti zevcesi Emine Hatun ile sulbîye 

kebîre kızı Fatma ve li eb er karındaşı Ali’ye inhirârı şer’an zâhir ve âşikâr oldukdan 

sonra…” diye devam eden bu belge kişi bilgilerine bir örnektir. Bu bilgilerin yer alması 

Osmanlı’da nüfus sayımı içinde en önemli kaynaktır.  Şer’iye sicillerinde yer alan bu tereke 

defterleri Osmanlı miras hukuku ve bölgenin sosyo-ekonomik durumunu tespit etmek için çok 

önemli veriler içirmektedir. Örneğin 163/17 numaralı belge yer alan tereke defterinde geçen 

“mitil yorga”nın birim fiyatı 15 guruştur. Bu fiyatların bir ortalaması alınarak söz konusu 

dönemde yaşayan bölge insanının alım gücü ölçülebilir. Bunun yanı sıra tereke defterlerinde 

kadın ve erkek vasilere düşen miras oranı genel olarak tespit edilebilir. 

4.1.2. Ekonomik Durum 
 

Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyılda başlayan yenileşme çabalarına rağmen XIX. 

yüzyılda ekonomik olarak geri kalmış bir devletti. Teknolojik olarak geride kalmış olması 

nedeniyle ülkenin tarım ve maden zenginliği iyi değerlendirilemediğinden büyük sıkıntılar 

ortaya çıktı. Büyük şehirlerin iaşesinde sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu durum doğal olarak 
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Osmanlı Devleti’nin bütün şehirlerine yansıyacaktır. Ayıntab XVI. ve XVII. yüzyıllardı ticarî 

ve iktisadı olarak oldukça gelişmiş bir şehirdi. Şam, Halep ve Antep bölgeleri lüks dokumaları 

ile tanınırdı. Ancak 1800’lü yılların sonuna doğru hayvancılığın azalmasıyla ekonomi ve 

tarım da kötü etkilenmiştir. Osmanlı sanayisi XIX. yüzyılda çökmüş bir durumdayken Ayntab 

önemini korumaya devam etmiştir.49 

Ayıntab halkı genellikle geçimini ziraat, esnaf ve zanaatkârlıkla sağlamaktadır. 149 ile 

267 sayfa aralığında bulunan tereke defterlerini incelediğimizde bağcılığın önemli yer tuttuğu 

görülmektedir. 147 no’lu defterin 149 ile 267 sayfa aralığında bulunan kayıtlarda tespit edilen 

meslekler şunlardır: Pastacı, helvacı, mısırcı, arpacı, bostancı, kasabcı, kebabcı, abacı, 

samancı, katırcı, kebirci, kahkeci, arıcı, tütünçü, itmekci, demirci, alacacı, bekmezci, leblebici 

vs. 

147 no’lu sicilde 149-267 sayfa aralığında yer alan tereke kayıtlarının verildiği 1 

numaralı tabloya bakıldığında 237/95 no’lu tereke kaydına göre Emine Hatun bint-i Bazzâde 

Ahmedi Efendi adlı kişi17017 guruş gelire sahiptir. En düşük gelire sahip olan aile 460 guruş 

mal varlığının yazıldığı 180/35 no’lu tereke defterinin sahibi olan Abide adlı kadındır. Tablo 

1’de verilen 50 terekenin mal varlığına bakarak aile başına düşen para miktarını bulmak 

mümkündür. Hane başına düşen para miktarı 11,905 guruştur. 149 ile 267 sayfa aralığındaki 

50 terekenin sadece 6 terekenin geliri 11,905 guruşun üstünde iken 44’ü altında kalmaktadır. 

Buna göre gelir dağılımında adaletsizlik mevcuttur. Bu durumu zaten en yüksek ile en düşük 

gelir arasındaki açık ara fark göstermektedir.   

Tereke defterlerinde ev eşyaları, mutfak eşyaları, giyim kuşam eşyaları, canlı hayvan, 

tarla, bağ, bahçe gibi vefat eden kişi zimmetinde olan en ufak şey bile yazılmaktadır.  

İncelediğimiz 147 no’lu sicilin 149-267 sayfa aralığında bulunan tereke defterlerinde en sık 

yazılan ev eşyaları atik yorgan, atik döşek, atik kilim, yasdık; mutfak eşyalarından ise kazan, 

tas, ibrik, tencere; giyisi olarak ise şalvar, esbab, şal, dondur. Söz konusu dönemde, bugünkü 

gibi seri üretimin olamaması ve insan emeği ile yapılan bu eşyalar değerli olduğunda kayıt 

altına alınmaktadır. Bunların yanı sıra kişinin zimmetinde olan değerli madenlerde olan küpe, 

kolye, bilezik, gerdanlıklar kayıt altına alınmıştır. 

147 no’lu sicilde en çok geçen ev eşyalarından biri yorgandır. Çoğunlukda olan 

yorgan çeşitleri şunlardır: def’a yorgan, atik yorgan, mitil yorgan, tennur yorgan. Bir yorgan 

                                                           
49 Recep Ulusoy. Nebahat Turan. (2016), “Gaziantep Ekonomisinin Ortadığ Açısından Önemi”, Akademik Bakış,c. 
9, Sayı:18 , s. 150 
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fiyatı 15 ile 40 guruş arasında değişmektedir. Büyük yorgan 40 ile 70 guruş arasında bir 

değere sahitptir.  

Söz konusu sicilde kayıtlı terekelerde en çok geçen yastık çeşitleri ise çit yüzlü yasdık, 

hasır yastık, keten yastıklardır. Bu geçen yastık fiyatlarına göre bir yastık 10 ile 30 guruş 

arasında değişmektedir. Bunun yanı sıra en sık geçen ev aletlerinden bakır don kazganı, bakır 

kazgan, boya kazganı, mesere kazganıdır.  Terekelerde en sık yer alan diğer eşya ise bakır 

batmandır. Bakır batman birim fiyatı 30 ile 60 guruş arasında değişirken genel olarak 50 

guruş birim fiyatıyla deftere yazılmıştır. En düşük kazganın fiyatı yaklaşık 40 guruş 

civarındadır.  

Giyim kuşam eşyalarından en sık geçen giyisilerden biri olan şalvar cafes şalvar, şal 

şalvar ve çit şalvar fiyatı 2 ile 10 guruş arasında değişmektedir. Diğer bir giyisi olan zıbın ise 

çeşidine göre fiyatı değişmekle birlikte sade zıbın fiyatı genellikle 15 ile 20 guruş arasındadır. 

Fes, terekede en sık geçen giyim kuşam eşyalarından olmaktadır. Bunlar sarmalı fes, 

atik fek, evamil fes çeşitleri bulunmaktadır. En ucuzları 5 guruş değerindeki atik festir. 

Gömlek çeşitlerine de defterde rastlanmaktadır. Bunlardan en uygun olanı 3 guruştur, nakışlı 

gömelek ise 20 guruş civarındadır. 

147no’lu sicilin 149 ile 267 sayfa aralığını çalıştığımız için ve canlı hayvanların tek 

tek değil de birden çok hayvanla yazılıp değer verilmesi nedeniyle tam olarak bir kanıya 

varılmasa da aşağı yukarı bir değere ulaşılmıştır. 181/36 no’lu terekede kısrak yek çeşim(?) 

300 guruş, 185/41 no’lu terekede bir re’s kısrak ile bir re’s tay 3000 guruş, 185/41 no’lu 

terekede kısrak re’s 1 900 ile 560 guruş, 259/113 kısrak ve katır 350 guruş, 259/94 no’lu 

terekede 1 katır 700 guruş, 193/47 no’lu terekede merkeb 200, 238/96 no’lu terekede 4 re’s 

katır 3000 guruş, 236/94 no’lu terekede 1 merkez re’s 150, katır re’s 700, beygir re’s 1000 

guruş, Belge 40 terekesinde ise bir re’s merkep 300 guruştur. Söz konusu defterin mahkeme 

kayıtlarının bulunduğu tarihler arası aşağı yukarı 1 res kısrağın fiyatı 400-450 guruş arasında 

bulunmaktadır. Bir adet merkep re’sin fiyatı ise 200 guruş iken rakamlara bakıldığında en 

pahalı katır ve beygirdir. 

Ziynet eşyalarından olan altın gerdan 5 kişinin defterde, en sık geçen değerli 

eşyalardandır. 165/21, 178/33, 179/34, 196/50, 230/90 no’lu tereke defteri kayıtlarında altın 

gerdanlık kaydedilmiştir. Bu kayıtlara bakıldığında altın gerdanlığın fiyatı 40 ile 100 guruş 

arasında değişmektedir. 
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Altın küpenin zimmetinde olan 196/25, 178/33, 196/50, 230/90 no’lu tereke 

kayıtlarında yer almaktadır. Bunlardan 178/33, 196/50, 230/90 nolu tereke defterlerinde hem 

altın küpe hem de altın gerdanlık kaydına rastlanılmaktadır. Altın küpenin fiyatı ise 30 ile 50 

guruş arasında değişmektedir.  

147 no’lu sicil defterine kaydedilen terekelerde bulunan en sık geçen eşyalar, canlı 

hayvanların ve ziynet eşyalarının fiyatlarından bahsedildi. Ancak yukarıda geçen bu bilgiler 

147 no’lu sicilin tamamından edinilmemiş olup sadece çalışma kapsamında olan 149 ile 267 

sayfaları arasındaki belgelerden edinilmiş bilgilerdir. 

Osmanlı Devleti ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Bütün 

Osmanlı topraklarında olduğu gibi Ayıntab’da da tarım önemli yer tutmaktadır. Hububat 

çeşitlerinden söz konusu defterde 149 ile 267 sayfa aralığındaki 50 terekede en sık geçen 

nohut, bulgur, simit, mercimek, hınta, sa’ir, küncüdür. Ancak bu hububat malzemeleri tereke 

defterlerinde tek yazılmamış, çoğu başka hububat çeşitleriyle birlikte yazıldığından net bir 

ortalama değer söyleyemiyoruz.  

Söz konusu defterdeki terekelerde kilim çeşitlerinin ve işleme giyim kuşam eşyalarının 

çok geçmesi Ayntab’lıların geleneksellikten uzak durmadıklarını göstermektedir. Ayrıca bu 

durum dokumacılığın önemli bir zanaat olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Bunun yanı sıra 

ziynet eşyaları statünün bir göstergesi olabilir. Ancak 50 ailenin tereke defterinden sadece 7 

ailede ziynet eşyası tespit edilmiştir. 

4.1.3.Sosyal Durum 
Günümüzde sağlık ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler nedeniyle hastalıktan ve 

doğul afetten hayatını kaybeden insan sayısı Osmanlı dönemine nazaran azdır. “Abraham 

Marcus’sın 18. Yüzyılda Halep’i üzerine yapmış ölüm, insana peçe ile göz arasındaki 

mesafeden daha yakındır atasözüyle başlayan çalışmasında o dönemdeki ölüm oranın 

yüksekliğine” dikkat çekmiştir.50 Ayrıca savaşın yoğun olarak yaşandığı dönemlerde toplu 

ölümler daha fazladır. Bu ölümler sonucunda yetim kalan çocuklar devlet tarafından 

korunmaya alınmıştır. Bu düşünceyle hareketle 147 no’lu defterimizde yer alan 246/104 

numaralı tereke defterlerinde Tarla-yı Atik Mahallesi Sakinlerinden olan Emine bint-i Küçük 

Mehmed’in vefa etmiş ve varisleri olduğu halde annelerinden kalan bir miktar parayı yetimler 

50 Fatih Bozkurt. (2012). “Yetimi Kolla, Malını Koru! Tereke Defterleri ve Yetim Malları (1785-1875)”, Trakya 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, s. 72. 
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kurumuna bağışlamıştır. Bunun yanı sıra varisi olmayan kişilerin malları da yetimler için 

hazineye aktarılmaktadır. 155/6 numaralı belgede Suyabatmaz Mahallesi ahalisinden vefat 

eden Hacı Ayyuş adlı kişinin kadın ve ya erkek varisi bulunmadığından Eytam Müdiri Hacı 

Hakkı Efendi önderliğinden adı geçen kişinin malları açık arttırma ile nakde çevrilerek 

yetimler kurumuna verilmiştir. Bu örneklerin yanı sıra 179/34, 180/35, 185/41, 186/43 

numaralı tereke defterlerinde adı geçen kişilerin vefat etmesinin ardında varisleri olmayıp, 

sahip oldukları taşınabilir ya da taşınamaz malları açık arttırma ile satılarak mal sandığına 

teslim edilmiştir. 

Bireyler, kendilerini ve sorumlu olduğu kişilerin hayatını idame etirebilmeleri ve 

ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, tarihte takas usulünün kalmasından bu yana,  paraya 

ihtiyaçları vardır. Nafaka Arapça bir kelime olup “infak” kökünden türemiştir. İnfakın sözlük 

anlamı ise “yiyeceklerinin, malının ve parasının tükenerek kişilerin fakirleşmesi”dir. 

Nafakanın sözlükteki anlamı ise kısaca kişilerin hayatını devam ettirebilmeleri için zaruri 

ihtiyaçların ücretini kapsamaktadır. 51  Evliliklerin son bulmasıyla kadın kendisinin veya 

çocuklarının hayatını idame ettirebilmesi için eşlerinden nafaka talep etme hakları vardır. 

Bunun yanı sıra İslâm hukukunda evlilik sırasında kadının ihtiyaçlarını karşılamayan erkekten 

eşi nafaka talep edebilirde. Örneğin 164/19 numaralı hükümde Sebka Karyesi sakinlerinden 

Rahime bint-i Şiho(?) oğlunun askerde olması ve eşinin sürekli olarak onu bırakıp uzakları 

gitmesiyle kayınbabası Kadok Halil adlı kişiden nafaka talep etmiştir. Bu talebi karşısında 

kadı, adı geçen Halil’in senede yarım kile bulgur, bir kile yarım unluk ve bir batman bağ 

vermesini karara bağlamıştır. 160/11, 255/111 numaralı belgeler nafaka talebine dair 

hüccetlerdir. 

Osmanlı’da çocukların korunması adına babanın ölmesi halinde, hatta anne karnında 

olan bir çocuğa vasi tayin edilirdi. Hatta bu durum sadece babanın ölmesiyle değil hayatta 

olsada, kendi isteği üzerine vasi tayini yapılırda. Bir çocuğun vasisi olmak için kan bağı şartı 

bulunmamaktadır. Tayin edilen bu vasiler çocuğun malını korumakla görevli olup bu kişiler 

takibe alınır ve görevini yerine getirmeyenler vasilikten alınarak yerine başkası atanırdı.52 Bu 

duruma örnek olarak 147 no’lu defterimizde bulunan 254/110, 164/20, 215/73 numaralı 

belgelerde vasi tayin edilmesine dair hüccetlerdir. 151/3 no’lu mahkeme kaydında Kayseriye 

                                                           
51 Lütfiye Akgül. (2015). “İslâm Hukukunda Evli Kadının Nafakası ve Kapsamı”, AKEV Akadevmi Dergisi, Sayı: 62, 
s. 22.  
52 Nesime Yazıcı. (2007). “Osmanlılar’da Yetimlerin Korunması Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, AÜİFD, Sayı: 1, 
Ankara, s. 13. 
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Mahallesi’nden Bektaş bin Bektaş’ın vefat etmesiyle kızları ve anne karnında bulunan çocuğa 

valideleri olan Fatma bint-i Mehmed vasi olarak atanmıştır. 

Vakıflar toplum hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Vakıf sözcüğü “durmak, 

durdurmak, alıkoymak” anlamına gelmektedir. Bir terim olarak ise vakıf “bir malın toplum 

yararına edebi olarak tahsis” olarak açıklanmaktadır. 53  Sosyal yardımlaşmanın en önemli 

kurumu olan vakfılar Osmanlı Devleti’nde yaygılık göstermektedir. Abdullah Saydam 

Osmanlılar için “vakıf medeniyeti” tanımını kullanmıştır. Bir kişi vakıf tesis etmek isterse 

öncelikle bu hayır kurumunu neye hizmet edeceğine dair bir “vakfiye” dilekçesi yazarak 

kadıya başvuruda bulunur. Eğer kadı bu vakfın hukuken sakıncasını bulmaz ise onaylardı. Bu 

para vakfı da olabilir ya da bir sosyal tesis şeklinde de olabilirdi.54 

Bu kapsamda 147 no’lu sicil defterimizde 5 adet vakfiye şeklinde yazılmış belge 

bulunmaktadır. Bunlardan 1 tanesi Gayrimüslim bir kişiye diğer 3’ü ise Müslüman kişiye 

aittir. Osmanlı Devleti’nde yardıma muhtaç kişileri için kişilerin bir kısım mallarını ve ya 

parasını vakf etmesi sadece Müslüman halka ait bir yardımlaşma kurumu değildir. Osmanlı 

tebaasından herkes isteği üzere bu yardımı yapabilmekte özgürdü. Konu hakkında hergangi 

bir kısıtlama söz konusu olmamakla birlikte bu defterde de incelendiği üzere Gayrimüslim 

halktan kişiler malının bir kısmını vakıf etmiştir. 

217/76 numaralı hükümde “Ermeni milletinden olan Ağsa(?) bint-i Sarkiz bin Edhem 

adlı kişi vefat etmiş ve varisleri adı geçen kişiden kalan malın bir kısmını Ermeni kilisesi 

fakirlerine vakf etmiştir.” İnsanlar için bireylerinin yarırına olacak yardımlarda büyük ve yü 

küçük şeklinde değerlendirme yapmak yanlış olacaktır. Yardıma muhtaç olan insanların 

ihtiyacına sunulacak her şey önemli ve büyüktür. Bunun en güzel örneği 205/59 no’lu 

hükümde Hacı Hüseyin Hasan’ın vefat etmesiyle eşi Ümmü Gülsüm Hatun eşinden kalan 

mesere kazganının bulgur kaynatmak amaçlı vakf etmiştir. 231/92 numaralı hükümde ise 

Seng-i Nakkaş Mahallesi sakinlerinden Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Çakırbeyağı’da 

bulunan bir bab hadravat bostanını vakf etmiştir. Ancak hayatta olduğu sürece muharrem 

ayında bir kazan aşure çorbasının fakirlere dağıtılması ve recep ayında fakirlerin karını 

doyurmak şartıyla ve vefat ettikten sonra kızı Fatma’ya devredilmesine dair vakfiyedir.  

Söz konusu sicil defterine baktığımızda kişilere lakaplar takılmıştır. Bu lakaplar 

genelde kişilerin statüsünü belirlemekteydi. Bu statünün yanı sıra lakaplar genelde kişinin 

                                                           
53 Hacı Mehmet Günay. (2010). “Vakıf”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, s. 475. 
54 Saydam, a.g.e., s. 237-238. 
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uğraştığı işle ilgilide olabilir. “İsimlerin sonuna getirilen “Efendi” kelimesi kişinin din adamı 

olduğunu” göstermektedir. 147 no’lu Ayıntab sicilinde söz konusu sayfa aralığında en sık 

geçen lakaplardan biri olan “el-hac kişinin hacca gittiğini bildirmektedir”. Toplumda askeri 

sınıftan olan veya nüfuzlu büyük toprak sahiplerinin isimleri “ağa” kelimesi ile 

anılmaktadır.55 

Osmanlı Devleti’nin tebaası olarak geniş haklar tanınan Gayrimüslimler uzun yıllar 

Müslümanlarla huzur içinde yaşamışlardır. 147 no’lu sicilin 149-267 sayfaları arasında 

bulunan kayıtlarda Gayrimüslimler Ayıntab’ın Kozanlı Mahallesi, Eyüp Mahallesi, Çukur 

Mahallesi, Seng-i Tavil Mahallesi ve Bey Mahallesi’nde ikimat ettikleri görülür. Ancak 

Gayrimüslimler sadece bu mahallelere sıkışmamışlardır. Söz konusu mahallelerde Müslüman 

halkla iç içe yaşamaktadırlar. Defterin 149-267 sayfaları arasında kayıtlı olan belgelere göre 

bu iki tebaa arasında asayişi ve halkın huzurunu bozacak bir vaka meydana gelmemiştir. Hatta 

bu iki tebaa 207/61 no’lu belgede görüldüğü gibi birbirlerine borç verecek kadar samimi 

durumdadır. Ancak bu borcun ticari mi yoksa şahsi mi olduğu bilinmemektedir. 

Ayıntab şehrinde H.1281-1289 yılları arasında mahkeme kayıtlarının ihtiva ettiği 147 

no’lu Şer’iyye Sicili’nin incelenmesi sonucundan defterde en çok kaydı bulunan tereke defteri 

ve hüccet belgeleri ile karşılaşılmıştır. Tereke defterleri ait olduğu toplumun sosyo-ekonomik 

ve kültürel özelliklerini ortaya çıkarmak adına önemli kaynaklardır. Tereke defterleri ile 

ailelerin kişi sayısına ve derine inildiğinde her aileye giren ve çıkan para miktarıyla dönemin 

aşağı yukarı ekonomik durumunu ölçebiliriz. Bunun yanı sıra terekede geçen yerel isimler, 

köy, mahalle isimleri dil üzerine yapılan araştırmalar için önemli kaynak sağlayacaktır. Her 

ailede bulunan süs eşyasından ve ya kullanılan kilim halı desenlerinden toplumun kültür 

anlayışına dair fikir edinmemize yardımcı olacaktır. 

4.1.4. Adli Durumlar 
Adli olaylar sadece yaralama, nikâh, boşanma gibi olaylar değil aynı zamanda şahıslar 

arası vuku bulan her türlü alacak verecek işlemleri konusunun yer aldığı mahkeme 

kayıtlarıdır. Söz konusu bu davalar tarafların haksızlığı uğramaması adına kadının huzurunda 

ve şahitler eşliğinde yürütülürdü. Davada taraflar sicile işlenen belgelerin bir nüshasını da 

kendileri alırlardı. Burada amaç kişilerin daha sonra haksızlığı uğramalarını engellemektir.147 

no’lu defterimizde incelendiğinde 1 adet hırsızlık suçu, 2 adet darp suçu, 1 adet kaçırılma, 1 

                                                           
55 Bayraktar, a.g.e, s. 119. 
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adet zimmete para geçirme suçu ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu adlî olayları söz 

konusu defterde yer alan belge türlerine göre açıklamaya çalışılmıştır. 

147 no’lu sicil defterimizden bulunan tereke kaydından sonraki çok sayıda olan belge 

türü hüccettir. Şer’i mahkemelerde görülen bütün davalar kadı tarafından sicil defterlerine 

kaydedilmekteydi. Sözlük anlamı “delil, senet” anlamlarına gelen hüccetler pek çok dava 

çeşidi ile ilgili olabilir. Kadıların şer’i ve kazaî alanlarda yazdıkları yazılara hüccet 

denilmektedir. Bu hüccetlerde mahkeme başkanının hükmü bulunmamaktadır. Yani günümüz 

noter onaylı belgesi olarak sayılmaktadır. Bu belgeler deftere kaydedilir ve bir anlaşmazlık 

durumunda delil mahiyetinde ihtiyaç dâhilinde çıkarılırdı.56 

Alacak-verecek konusuna örnek olarak 208/63 no’lu hükümde Mustafa bin Ömer’in 

Kurb-i Kayacık Mahallesi’nden olan Hacı Mehmed ibn-i Hacı Mustafa’ya borcu 

bulunmaktadır. Ancak Hacı Mehmed ölmesiyle Mustafa adlı kişi bu borcu vefat eden kişinin 

oğlu Abdulhalim’e ödeyecektir. Buna benzer bir dava olan 157/8 no’lu belgede Tarla-yı 

Cedid Mahallesi sakinlerinden Naci Efendi ibn-i el-hac Hafız Efendi’nin Serkin Hanem(?) 

Mahallesi sakinlerinden vefat eden Fatma bint-i Mustafa Ağa’nın oğlu Ahmed’e borcunun 

ödenmesinin kaydedildiği hüccettir. 

Alacak-verecek davalarına diğer bir örnek olan 199/51 numaralı belgede Şehreküsdü 

Mahallesi sakinlerinden Hasan bin Mehmed ibn-i Abdullah’ın vefat etmesiyle Atmalı 

karyesinde olan kardeşi Mustafa bin Mehmed bin (silik), kardeşinden kendisine kalan mirasın 

merkûmun eşi Emine bint-i Hacı Memiş bin Hacı Mustafa’ya teslim edilmiştir. Bunun üzerine 

Mustafa şahitleriyle birlikte merkûmun kardeşi olduğunu ispat etmiş ve mirastan iki bin sekiz 

yüz beş guruş almıştır.  

Yine alacak-verecek davasına örnek olarak numaralı belgede Gayrimüslim ahaliden 

olan Tors adlı kişinin çocuğu olan Karabet’in İsbatın Karyesi ahalisinden Osman bin Ahmed 

adlı kişiden 340 guruşluk alacak hakkı bulunmaktadır. Söz konusu meblağa Karabet’e teslim 

edildiğine dair i’lam deftere kaydedilmiştir.57 Bu mahkeme kaydı Gayrimüslim kişilerin şer’i 

mahkemelere ve hüküm veren kadılara güven duyduklarını göstermektedir. 

Osmanlı hukuk sisteminin temelini, İslam dinin ana kaynağı olan Kuran ve Sünnet 

oluşturur. Buna paralel olarak Osmanlılar’ın ceza hukukunun klasik yapısını da Kuran, Sünnet 

                                                           
56 Akgündüz, “a.g.m.”, Türkler, s. 60-61. 
57  A.Ş.S.  207/61. 



200 
 

ve İslam hukukçularının içtihatları oluşturur. İslam dininde “akıl, din, can, ırz ve malın 

karunması gibi beş temel esasa” dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kazalardaki adalet 

temsilcisi kadılardır. Kadının yargılaması sonucunda suçlu para cezasına çarptırılır. Bu durum 

cezanın paraya dönüştürülmesiyle hazineye para yardımı sağlamasıyla yararcı ve caydırıcı bir 

durum arz etmektedir.58 188/44 numaralı il’amda Burç Karyesi ahalisinden olan İsmail bin 

Mehmed, Hazek Karyesinden olan Mehmed bin Ali ve Ayntab ahalisinden olan Mehmed 

Emin bin Mehmed adlı kişiler tarafından darp edilmiştir. Saldırı sonucunda İsmail bin 

Mehmed’inin elinin bileği zarar görmüştür. Bu darb olayında adı geçen şahsın bileğine zarar 

verilmesine karşılık olarak Ali ve İbrahim ikişer taksitle ödeme yaparak otuz altmış altışar ve 

ikişer dirhem para cezasına çarptırılmıştır. 

147 no’lu defterimizde borç, miras, tarla veya su tasarrufu hakkında, konusunda da 

i’lam kayıtları bulunmaktadır. Bildirmek, öğretmek, işaret koymak anlamlarına gelen ilam 

şer’iyye sicillerinde altında kadının imzasının bulunduğu tüm belgeler i’lamdır. İlamlar 

kadının verdiği hükümler içermektedir. İlamlarda davalı ve davacının arasında vuku bulan 

sorunun sonucunda bir hükme varılmasıdır. Bu belgelere ilam denilmesinin sebebi “kadı yargı 

görevini yerine getirdikten sonra sorumlu olduğu padişaha veya sadrazama ya da ehl-i örf 

mülkî amirine bildirmek/ilam etmek” zorundadır.59 

Genellikle defterde geçen adli olaylar gasp ve işgal ile ilgili davlar sınır aşımı, su ve 

arazi meseleleridir. Bu duruma örnek verecek olursak 217/71 no’lu hükümde nehir suyunun 

hukuki kullanım hakkına ilişkin mahalli halkın anlaşmazlığını içermektedir.  

Yine 222/84 nolu belgede Halep’ten geçen ve Füveyk’e dökülen nehirden Cadığın 

Karyesi ahalisinden Mustafa ibn-i Mustafa adlı kişinin tarlasını sulama gibi nedenle nehrin 

suyunu kullanmıştır. Ancak nehir suyunu kullanma hakkı bulunmadığından açılan davada 

hakkının olmadığını kendi isteğiyle itiraf etmiş. 

Hukuken nehir suyu nöbetleşe kullanılmaktadır. 223/85 no’lu hüccette, Hacı Yusuf bin 

Osman, Hacı Şehbaye Hasan ve Mustafa bin Mehmed adlı kişiler Mehmed Baaddin Efendi ile 

yüz yüze gelerek Füveyk nehri suyunun kullanma hakkının bir gün olduğunu itiraf 

etmişlerdir. 

                                                           
58 Yunus Koç ve Murat Tuğluca. (2006). “Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Yargılama ve Toplumsal Yapı”, 
Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Sayı: 2, Ankara, ss. 11-13 
59 Ahmet Akgündüz. (2010). “İ’lâm”, İslam Ansiklopedisi”, TDV Yayınları, c. 22, İstanbul, s. 73.  
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Sicilde yer alan belgelere bakıldığında mülk alım-satım veya kira işleri Müslümanlar 

arasında nasıl ise gayrimüslim arasında da durum farklı değildir. Kendi aralarında ve ya 

Müslim ile Gayrimüslim arasında satış işlemleri kira alacak verecek işlemleri kolaylıkla 

yürütülmektedir. Örneğin, Osmanlı Devleti tebaasından olan Ermeni milletinden Kirkor bin 

Ohannes’in kira bedeli yüz seksen guruş olan bir bab itmekçi dükkânın ile ilgili hisse 

paylaşımında çıkan anlaşmazlıkla ilgili hüccet belgesidir. 60  Osmanlı Devleti kendi 

tebaasından olan bütün milletlere karşı gösterdiği hoşgörü ve adalet karşısında tebaanın 

hepsinin eşit olması Müslüman ile Gayrimüslim halkın rahat bir hayat sürmesine neden 

olmuştur. Ancak sıkıntıların tamamen ortadan kalması mümkün değildir, bu sadece insanları 

güvende hissetmeleri sosyal yaşamda farklı milletlerin birbiri ile yaşayabileceği sıkıntıları en 

aza indirgemektir. 147 no’lu sicilin 149 ile 267 sayfa numaraları arasında yer alan mahkeme 

kayıtlarında Müslim ile Gayrimüslim arasındaki asayişi bozacak olaylarla ilgili belgelere 

rastlanılmamıştır. 

Yine buna örnek olarak 216/75 no’lu belgede Gayrimüslim olan Pirgal ibn-i Apusdol 

Yusuf adlı kişiye altı bin guruş ile mesken satmıştır. Ancak daha sonra varisler arasında çıkan 

anlaşmazlıkla Ador Ağa’ya altı bin guruşa kesin olarak mesken satılmıştır. 

226/87 no’lu belgede eskiden beri Helvacı Halil bin Mehmed’in mülkü olan dükkân 

birçok defa satılmış olduğu kaydedilmiştir. Ancak şahitlerin huzurunda dükkânın tapu 

tasarrufunun Helvacı Halil’in olduğu ispatlanmıştır. 

147 no’lu defterimizde geçen bir değir il’am ise 211/66 numaralı belge Gayrimüslim 

tebaadan olan Kozanlı Mahallesi’ndeki Arti’nin vefatıyla vasileri arasında yaşanan mesken 

anlaşmazlığıdır. 170/26 numaralı i’lamda Kilis Kazası’ndan olan el-hac Hacı Hafız Efendi 

ibn-i Torun Ali Efendi’nin bir res kısrağı ve tayının çalınmış ve bu kısrak ve tayın üç bin beş 

yüz değerinde olduğunun isbatını içermektedir.   

147 no’lu defterimizde 6 adet şukka belgesi bulunmaktadır. Şukka kelimesinin 

sözlükte karşılığı mektup anlamındadır. Aynı zamanda yazı anlamına gelmekte olup taşra 

veya taşradaki iki yer arasındaki yazışmalar için kullanılan bir belge türüdür. 61 147 no’lu 

belgede yer alan şukkalar genelde bir emirnamenin yerine getirilmesi veya uygulandığına dair 

bilgilendirme konularını içermektedir. 219/77, 219/78, 219/79, 220/80, 220/81, 221/82 

numaralı belgeler şukka şeklinde kaleme alınmıştır. Bu altı belgenin arasında ilgi çekenler 

60 A.Ş.S. 235/93 
61 Ferit Develioğlu. (2017). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitapevi, Ankara, s. 489. 
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219/79 ile 220/80 şukka belgeleridir. 219/79 no’lu belgede taşrada yaşanılan vakıf zimmetine 

para kaçırmakla ilgili bir duyum üzerine gerekeni yapılmasıyla alakalı emirdir. 220/80 no’lu 

belgede silâhaltında ve ya askerlik görevini yaparken vefat eden kişilere ödenecek haraçla 

alakalıdır. 

Osmanlı Devleti ilk dönemlerde kadılık müessesesi ile ilgili hergahgi herhangi bir 

görev süresi koymamıştır. Ancak XVII. yüzyıldan sonra kadı görev süreleri bir yıla 

indirilmiştir. Bunun nedeni kadıların görev mahallindeki ikamet eden insanlarla samimi 

olmasını engellemek ve kadıların sürekli aynı yerde kalarak kendilerini ilmi olarak 

gelişmelerden uzak tutmamalarıdır. Ayrıca ilmiye sınıfında işsizliğin artmasıyla 

görevlendirme süreleri kısıtlı tutulmuştur.62 Her kadı göreve atandıktan sonra şer’îyye sicil 

defterine göreve başladığına dair bir yazı kaleme almaktadır. Bu yazı her kadı döneminde 

yapılır kadılar defterleri birbirine devreder. Yani defter kadının kendi mülkü değildir. 147 

no’lu defterde yeni bir kadının göreve başladığına dair 1 adet hüccet bulunmaktadır. 161/13 

nolu hükümde yeni kadı Evlana Es-seyyid Ali Rıza Efendi’nin makama atandığına dair belge 

kaleme almıştır. 

İncelenmiş olan bu sicil defterinin hiçbir zaman hiçbir toplumda hoş görülmeyen zina 

ve tecavüz suçlarına rastlamadık. Bunun yanı sıra aşiretler arası ya da farklı milletten olan 

kişiler arasında vuku bulun çatışmalara dair belgelere rastlanılmamıştır. Katıl gibi ağır suçlar 

yine bu defterde yer almamıştır. Ancak bu bilgiler, söz konusu sicilin 149 ile 267 sayfa 

aralığında kaydedilen mahkeme kararlarına göre verilmiştir. 

4.1.5. Mahalle ve Köyler 

147 numaralı Ayntab şer’iyye sicilinde bizim çalıştığımız 149 ile 267 sayfa aralığında 

Antep’e bağlı 29 mahalle ismine, 30 köy ismine ve 1 nahiye ismine rastlanılmaktadır. Bu 

isimler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 2. Tespit Edilen Bazı Mahalleler 

Kurb-i Zincirli Mahallesi Eyüboğlu Mahallesi 

Ali Neccar Mahallesi Bostancı Mahallesi 

Amu Mahallesi Ehl-i Cefa Mahallesi 

Eyüb Mahallesi Şehreküsdü Mahallesi 

Hayik-i Müslüman Mahallesi Kızılca Mescid Mahallesi 

62 Fendoğlu, “a.g.m.”, s. 455 
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Kayseriye Mahallesi Kepenek Mehellesi 

Kazaz Bölüğü Mahallesi Cevizlice Mahallesi 

Kepenek Mahallesi Cebi Mahallesi 

Musulluzâde Mahallesi Çukur Mahallesi 

Seng-i Nakkaş Mahallesi Kurb-i Kuzzatlı Mahallesi 

Serkin Hanem (?) Mahallesi Akyol Mahallesi 

Suyabatmaz Mahallesi Sagir Paşa Mahallesi 

Şarkiyan Mahallesi Seng-i Hoşkadem Mahallesi 

Tevbe Mahallesi Tarla Mahallesi 

Tışlaki Mahallesi 

Tablo 3. Tespit Edilen Bazı Köyler 

Burç İbsarın (?) 

Dülük Telfar 

Kalealtı Akcakend 

Küncü Sorgaz 

Mizmiz Dolu 

Çerpin Mehriman 

Göksüncük Beylerbeyi 

Sebka Baberge 

Kara Höyük Çibalu 

Müştel Gürgin 

Şehm(?) Sadık 

Atmalı Cadığın 

Büyük Kızılhisar Güzeniz 

Sam Atabeg 

Telhalid İbrahim şehir 

Ayrıca Telbaşer adlı nahiye ile Nizip ve Birecik adlı kazalar şer’iyye sicilindeki 

kayıtlarda geçmektedir. 



204 

147 no’lu defterde Kara Tarla Câmi, Hacı Nasır Câmi ve Alaüddevle Câmi adlı 

câmiler ile Hacı Nasır Câmi Vakfı, Karagöz Vakfı, …Şehabi Ahmed Vakfı, Muzaffirüddin 

Vakfı, Hacı Ömer Efendi Vakfı 5 aded vakıf kayıtlarda geçmektedir. 

4.1.6. Müslüman Erkek İsimleri 

 Çalışma konuşu olan sicilde 56 ekek isimden en fazla kullanılan “Mehmed”, 
“Ahmed”, “Ali”, “Osman”, “Mustafa”, “Ebubekir” isimleridir. Sık kullanılan bu isimler 
İslâm önderlerine ait adlardır. Bu durum Ayntablılar’ın İslâm önderlerine duyduğu sevgiyi 
göstermektedir. Bu durum kadın isimlerinde de görülmektedir. 

Tablo 4. Tespit Edilen Bazı Erkek İsimleri 

Abidin Süleyman 

Ahmed Ebubekir 

Abdülkadir Memik 

Ali Rıza Emin 

Bekir Abdullah 

Bektaş Seza(?) 

Fazıla Masudeyi 

Hafız Haşim 

Hamu Hasan 

Hasib Şerif 

Mehdi Durmuş 

Mehmed İbrahim 

Mustafa Kanber 

Naci Muhlis 

Nuri Seyid 

Osman Vahab 

Selim Rüşdi 

Şakir Raşid 

Şiho Ali Ömer 

Tahir Ökkeş 

Yakub Süleyman 

Yasin İsmail 

Yusuf Hakkı 
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4.1.7. Müslüman Kadın İsimleri 

147 no’lu defterde 36 adet farklı kadın isimlerinden en sık tekrarlanın “Ayyuş”, 

“Hadice”, “Fatma”, “Zeynep” isimleridir. 

Tablo 5. Tespit Edilen Bazı Kadın İsimleri 

Adile Mine 

Asi(?) Esma 

Ayyuş Aişe 

Elif Safiye 

Fatma Emiş 

Hadice Zeliha 

İsfelan(?) Gül 

Leyla Kezban 

Meryem Hüsne 

Rabiş Hamide 

Rahime Döne 

Sanem Döndü 

Ümmü Gülsüm Şakire 

Ümmühani Eshaf 

Zarife Hafe(?) 

Zeynep Haye 

4.1.8. Gayrimüslim Erkek İsimleri 

 Çalışmış olduğumuz sicilde 19 gayrimüslim erkek isminden en sık geçen “Artin”, 

“Kirkor”, “Kiyork” isimleridir. 

Tablo 6. Tespit Edilen Bazı Gayrimüslim Erkek isimleri 

Artin Doris 
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Edhem Karabet 

Kirkor Kiyork 

Makis Marud 

Melkun Merkob 

Merkob Mestan 

Nersiz Nezban 

Ohannes Oldis 

Pirgal Sarkis 

Yagub 

Ayrıca çalışmış olduğumuz sicilde geçen, “Nosya”, “Hermin(?)”, “Ağsa” 

Gayrimüslim kadın isimleri tespit edilmiştir. 
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SONUÇ 

Osmanlı tarihi ve şehir tarihi araştırmalarında en önemli kaynaklardan biri şer’îyye 

sicil defterleridir. Bu sicil defterliri ait oldukları dönemin ve şehrin sosyal, ekonomik, siyasi, 

idari ve hukuki düzenleri hakkında önemli bilgiler bulundurmaktadır. Son yıllarda mikro 

araştırmalarının ön plana çıkmasıyla birlikte şer’îyye sicillerinin önemi daha da artmıştır. 

Kadılar tarafında kaleme alının mahkeme kayıtlarında sosyal ve hukukî düzenin yürütülme 

şekliyle ilgili önemli detaylar bulunmaktadır. Ayrıca sicillerin tutulduğu bölge ve dönem 

halkının günlük yaşantısı, yiyecek-giyecek gibi temel ihtiyaçlarının fiyat aralığını, vakıflar, 

adalet anlayışı gibi birçok konuda araştırmacılara önemli bilgiler sunmaktadır. Hatta 

sicillerinde yer alan yerel tabirler antropolojik çalışmalarda ana kaynaklar olarak ele 

alınabilir. İncelemiş olduğumuz H.1281-1289/M.1864-1872 tarihleri arasındaki şer’iye sicil 

defteri, klasik dönemde tutulan şer’iye sicilleri kadar kapsamlı değildir. Ancak buna rağmen 

defterde yer alan bilgiler pek çok konuda tarihi aydınlatacak mahiyettedir. 

Bu düşünceden yola çıkılarak çalışmış olduğumuz 147 Numaralı Ayntab Şer’îye Sicili 

ile XIX. yüzyıl Ayntab şehriyle alakalı idari ve sosyo-ekonomik tarihi açısından önemli 

bulgular elde edilmiştir. Defterde genellikle tereke kayıtları yer almaktadır. Bu tereke 

kayıtların bu denli sık olamsı XIX. yüzyıl Ayıntab şehrinin aile yapısı ve ekonomisi hakkında 

bilgilere ulaşmamızı kolaştırmaktadır. Tanzimatla birlikte her alanda olduğu gibi hukuk 

alanında da yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu nedenle Tanzimat sonrası şer’îye sicillerinde 

bulunan mahkeme kayıtlarında hüccet ve ilam ağırlık göstermiştir. 

147 no’lu sicil defterinin 149-267 sayfa aralığında genellik vefat eden kişilerin 

mallarına dair tespit ve bu malların eğer varsa varisleri arasında bölünmesi ve bu kişilere 

düşen mal miktarını göstermektedir. Vefat eden kişinin varisi bulunmaması durumunda mallar 

nakide çevrilerek ya yetimler kurumuna ya da mal sandığına teslim edilmiştir. Söz konusu bu 

defterin incelenen sayfa aralığında vakfiye belgeleri bulunmaktadır. Hüccet belgeleri ise 

ağırlıklı olarak arazi, kazada bulunan nehirden su kullanma hakkı, vakfa vekil atanması ile 

alakalı bilgiler bulunmaktadır. İ’lam belgeleri ise kişiler arası miras anlaşmazlığı ve alacak-

verecek ile alakalı hükümler bulunmaktadır.  

147 Numaralı Ayntab Şer’îye Sicili’nin 149 ile 267 sayfaları arasında bulunan 

belgelerin transkripsiyonunun yapıldığı bu çalışmada Ayntab’ın XIX. yüzyılda bulunduğu 

sosyal, siyasi, idari ve iktisadi yapılarını incelemeye çalıştık. Şüphesiz bu çalışma mahalli 

çalışmalara katkı sağlayacaktır. 
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