
i 

 

 
 

T.C. 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
TARİH ANA BİLİM DALI 

 
 
 
 

 
 
 

148 NUMARALI AYNTÂB ŞER’ÎYYE SİCİLİ’NİN 
TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ  

(H.1288–1291 / M. 1871-1874) 
(S. 136-270)  

 
 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 

 
 
 
 

 
 

YILDIZ DAL (KILIÇ) 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

GAZİANTEP 
ŞUBAT 2013   

 Y
IL

D
IZ

 D
A

L
 (

K
IL

IÇ
) 

  
  

  
 Y

Ü
K

S
E

K
  

L
İS

A
N

S
  
T

E
Z

İ 
  

  
  

  
 G

A
Z

İA
N

T
E

P
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ 
  

  
  
  
 T

A
R

İH
  

A
N

A
  
B

İL
İM

 D
 A

L
I 

  
 2

0
1

3
 



ii 

 

 

 

 

 

T.C. 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TARİH ANA BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

148 NUMARALI AYNTÂB ŞER’ÎYYE SİCİLİ’NİN 

TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ  

(H.1288–1291 / M.1871-1874)  

(S. 136-270) 
 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

 

YILDIZ DAL (KILIÇ) 

 
 

 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Celal PEKDOĞAN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZİANTEP 

ŞUBAT 2013 



iii 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

 

148 NUMARALI AYNTÂB ŞER’ÎYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE 

DEĞERLENDİRMESİ (H. 1288-1291 / M. 1871-1874) 

(S. 136-270) 

 

DAL (KILIÇ), Yıldız 

 

 Yüksek Lisans Tezi, Tarih Ana Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Celal PEKDOĞAN 

Şubat 2013, 312 sayfa 

 

                Şer’îyye Sicilleri, Osmanlı Devleti’nde yargı yetkisine sahip olan kadılar 

tarafından verilmiş olan kararları, onların tuttukları zabıtları, idari, siyasi ve hukuki 

yazışmaları içeren vesikalardır. Belli bölgelere ait ayrı ayrı tutulan bu vesikalar 

Osmanlı tarihinin derinlemesine incelenmesi ve araştırılması açısından önemli 

kaynaklardır. Halep Vilayeti’ne bağlı bir sancak olan Ayntâb’a ait 174 adet Şer’iyye 

Sicili bulunmaktadır. Bu çalışma, toplamda 270 sayfa olan Hicri 1288-1291 

(M.1871-1874) tarihli 148 Numaralı Ayntâb Şer’iyye Sicilinin 136’dan 270. Sayfaya 

kadar olan kısmın transkripsyon ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

Transkripsyonu yapılan kısımda 391 adet hüküm bulunmaktadır. Hükümlerde tereke, 

vakfiye, alacak-borç, vasi tayini, evlenme, nafaka, alım-satım, miras gibi hukuki 

içerikli kouların yanı sıra idari içerikli konularda yer verilmiştir. 

 

.  
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ABSTRACT 

 

148 NUMBERED  EVALUATION  AND  TRANSCRIPTION  OF THE 

EVENT RECORDS OF AYNTÂB  

(HIJRI 1288-1291 / GREGORIAN 1871-1874) 

(PAGES- 136-270) 

 

DAL (KILIÇ), Yıldız 

Master Graduate Thesis, Department of History 

Thesis Supervisor: Assist. Doç. Dr. Celal PEKDOĞAN  

February 2013, 312 Pages 

 

 

 

           The event records are the vesicants which includes the decisions given by the 

judges who had rights to give decision in  Ottoman Empire, their official reports, 

administrative, political and  legal correspondences.These vesicants, which were 

separately maintained and belonging to specific regions, are crucial  sources to 

investigate and examine the Ottoman Empire history in-depth.There are 174 event 

records belonging to Ayntab which was a district of Aleppo province.This study 

includes 148 numbered  evaluation and transcription of the event records of Ayntab, 

Hijri 1288-1291 ( Gregorian 1871-1874) from  page 136 to 270. There are  391 

decisions in the transcripted part.In the decisions, besides the legal thematic subjects 

such as estate, statudes, claim-dept, custodian, assignment, marriage, alimony, 

purchase – sale and heritage, there are also political subjects. 

 

 

 

Key Words: Ayntab, Judicial Record, Charter of a Waqf, Ottaman, Hujjat. 



 

 

ÖNSÖZ 

         İçinde barındırdığı; din, dil, etnik yapı ve kültürel bakımından farklılıklara 

rağmen altı asır boyunca ayakta kalmayı başaran dünya tarihine köklü kurumları, 

askerî gücü, iktisadî yapısı, kültürel birikimiyle damgasını vurmuş olan Osmanlı 

Devleti’nin tam manasıyla ve ayrıntılı bir şekilde araştırılıp, öğrenilmesi için o 

devletin temeli olan taşra teşkilatının çok iyi bilinmesi gerekir. Bu sebeple de, Taşra 

Teşkilatı’nın en önemli şahsiyeti olan kadıların, mahkemelerde tutmuş oldukları 

zabıtları, merkezden gelen emir ve fermanları ve mahalli kararların yanında, önemli 

vakaları kaydettikleri defterler olan Şer’îyye Sicilleri Osmanlı Devleti’ni araştıran 

yerel, toplumsal, siyasi araştırmacıların ilk başvuracağı kaynaklardandır.  

 Bu çalışma Osmanlı Devleti’nin yukarıda saydığımız özelliklerini en 

güvenilir şekilde bize ulaştıran kaynaklardan kabul edilen ve Osmanlı arşivinin en 

önemli kısmını oluşturan Şer´iyye Sicillerinden bir örnektir. Bu düşüncelerden yola 

çıkılarak Osmanlı Devleti döneminden Hicri 1288–1291 (M. 1871-1874) yıllarına ait 

148 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

         Yüksek lisans tezi olarak hazırladığım bu çalışmada benden yardım ve 

görüşlerini esirgemeyen Gaziantep Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bilgehan PAMUK’a, Yrd. Doç. Dr. Murat Çelikdemir’e, 

danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Celal PEKDOĞAN’a ve her anlamda çalışmama 

katkı sunan aileme ve arkadaşlarıma sonsuz minnet ve teşekkürülerimle. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

 

  

1.1. GİRİŞ 

 

Şer’iyye sicilleri, kadı defterleri, mahkeme defteri veya zabt-ı vekâyı 

denilen kadıların görevleri gereği tuttukları çeşitli kayıtlar ihtiva eden belgeler XIX. 

yy. sonlarına kadar gelen dört asırlık Osmanlı Devleti’nin sosyal, iktisadi, kültürel ve 

siyasi hayatını kapsamış olması nedeniyle tarihin temel kaynaklarındandır. Özelikle 

şehir tarihçiliği ve mahalli hayata ait ilmi araştırmalar da brinci derecede önem arz 

etmektedir.  

Sicillerden önemli tarihi olayları ve müesseseleri, tarihi şahsiyetleri, devlet 

halk ilişkisini; şer‛i ve örfi hukukun uygulanış biçimini; miras, alacak-verecek 

davalarını; gayr-i müslimlerin hukuki durumlarını, kasaba, köy ve mahalle isimlerini; 

yeni yerleşim yerlerini; terkedilmiş köyleri ve buralardan göç sebeplerini; ayrıca 

devletin yeni ihdas etmiş olduğu vergileri; asker, zahire, hayvan talebi miktarlarını 

öğrenmek mümkündür. 

148 numaralı Ayntâb Şer’iyye Sicili 22 Safer 1288 - 7 Cemâziyel-ahir 1291 

tarihlerini meydana gelen olayları ve gelişmeleri aktarmakta olup, bu çalışmaya konu 

olan 136-270 sayfaları arası Hicri 1 Zilhicce 1290 tarihinden 7 Cemâziyel-ahir 1291 

tarihine kadar olan kısmı kapsamaktadır.  

Bu çalışmada; evlilik iznine dair 233, alım-satımla ilgili 41, alacak-borçla 

ilgili 38, terekeyle ilgili 19, kayıp malla ilgili 9, gasb, adam öldürma ve hırsızlıkla 

ilgili 7, nizamname, veraset, vesayet, tefviz ihalesi, nafaka, vs. gibi konularla ilgili 

hükümlerle birlikte toplamda 391 hüküm bulunmaktadır. 
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Çalışmanın ilk kısmında ki girişten sonra, ikinci kısımda Şer’îyye 

Mahkemeleri ve Siciller hakkında ayrıntıya girilmeden genel bilgilere yer verilmiştir.  

Toplumun içinde bulunduğu birçok olayın yansıdığı mahkemelerin işlevi, görevlileri 

ve tarihi gelişimi üzerinde durulduktan sonra Gaziantep’in kısa tarihçesine 

değinilmiş ve daha sonra asıl çalışma alanı olan 148 numaralı Ayntâb Şer’îyye 

Sicilinin 137 den 270. sayfaya kadar olan, ikinci yarısının transkripi bulunmaktadır. 

Üçüncü kısımda materyal ve yöntem belirtilmiş ve Çalışmanın son bölümü olan 

dördüncü kısımda elde edilen bilgi ve bulgular değerlendirilmiştir. 

Sonuç kısmında ise transkripsyonu yapılan sicilin genel değerlendirilmesi 

yapılmış, eksik kısımlarından, sicille ilgili bazı ayrıntılardan söz edilmiştir. Ayrıca 

bazı tablolarla dönemin mahalle ve köyleri, sosyal yapıları, meslek grupları, canlı ve 

cansız eşya fiyatları belirtilerek, çalışmanın orijinal belgelerinden örneklere de yer 

verilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

LİTERATÜR ÖZETİ VE ŞER’ÎYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU 

 

  

 

2.1. ŞER’ÎYYE SİCİLLERİ 

Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Memlük devletlerinde görülen adli yapının en 

gelişmiş ve son halini oluşturan Şer’îyye Mahkemeleri Osmanlı Devleti’nin 

kurulduğu dönemden XIX. yüzyıl ortalarına kadar hukukî ihtilafların çözüm yeri ve 

Osmanlı adliye teşkilatının omurgası olmuştur
1
. Bu mahkemeler dil, din, ırk farkı 

gözetmeksizin herkesin müracaat ettikleri yerler olarak kadı veya naib idaresinde 

bulunmaktadırlar. Osmanlı Devleti’nde örfi davalara bakmakla yükümlü özel bir 

mahkeme hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Dolayısıyla Şer’î mahkemeler, yalnız 

Şer’î hukukun alanına giren davaları değil aynı zamanda örfi hukukla ilgili konuların 

da merciidir. Merkezden gelen hüküm ve fermanlar ile bunların derlenmesi yoluyla 

oluşturulan kanunnameler kadılara gönderilir ve tatbik edilmesi istenmektedir. Örfi 

hukukun haricinde ise Şer’î mahkemede hükümler, Hanefi mezhebine göre 

verilmektedir
2
. 

Şer’îyye Sicilleri her alanda çok önemli bilgileri muhtevîdir. Bu 

kaynaklarda her türlü sosyal olay ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Alacak- borç 

davaları, alım-satım, katl, zina, hırsızlık, köle, kefalet, vekâlet, ihtidâ konulu 

hüccetler ile ferman ve beratları da içermektedir
3
. 

Şer’îyye Sicilleri birçok sahada tarihin biriktirdiklerini günümüze getiren 

kaynaklardır. Hukuk, dil, sosyal, sanat, şehircilik, askeri ve kültür alanlarında 

araştırma yapan araştırmacılar için en önemli kaynaklardır
4
. 

                                                 
1
 M. Akif AYDIN, Türk Hukuk Tarihi, s.83 

2
 A.Himmet Berki. (1978). Açıklamalı Mecelle. Hikmet Yayınları, İstanbul, s. 413. 

3
 Mücteba İlgürel. (1975). Şer’iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru. İ. Ü. E. F. Tarih Dergisi, 

(28-29), ss. 123-167. 
4
 İ. Hakkı Uzunçarşılı. (1935). Şer´i Mahkeme Sicilleri V. Ülkü Mecmuası, Ankara, s. 29. 
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Hukuki, cezai ve idari davaların başlıca çözüm mercii olan Şer’îyye 

Mahkemeleri tek hâkimli mahkemelerdir. Çok hâkimli mahkemeler bu dönemde 

yaygınlaşmamıştır. Özel bir binası bulunmayan Şer’îyye Mahkemelerinde önemli 

olan kadının nerede olduğunun bilinmesidir. Mahkeme yeri olarak Kadının evi, cami 

veya medrese odaları kullanılırdı. Bayram ve Cuma günleri dışında kadı bilinen bir 

yerde yargı görevini ifa ederdi
5
. 

 

2.2. ŞER’ÎYYE MAHKEMELERİNDEKİ GÖREVLİLER 

2.2.1. Kadı 

            Osmanlı Devleti’nde kadılar medrese tahsili görüp icazet alan kimselerin 

arasından seçilerek tayin edilirdi. Medreselerden mezun olan kişiler kadı olmak için 

kazasker divanına başvururlardı. Bu şekilde başvuranlar hemen kadı olarak 

atanabildiği gibi, bir müddet müderrislik görevi verildikten sonra da tayin edildikleri 

anlaşılmaktadır
6
. 

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren kazalara iki tür görevli tayin 

olunmaktadır. Bunlardan birisi yürütme yetkisine sahip olan “bey”, diğeri ise ulema 

sınıfından olan ve yasama yetkisini kullanan “kadı” dır
7
. 

Osmanlı Devleti’nde kadı çok geniş yetkilerle donatılmış en yüksek mülkî 

amir ve hâkim
8
, mutlak otoritenin kazada temsilcisidir. Kadılar halk ile direk olarak 

temas halinde olup, halkın her türlü işleriyle ilgilenmektedirler
9
. 

Kadılar her türlü davaya bakmaktadırlar. Cami, vakıf, divandan gelen 

emirleri uygulama ve bugünkü anlamda noterlik gibi görevleri haizdiler
10

. Kadılar 

görevlerini yerine getirirlerken sancakbeyi, beylerbeyi, subaşı, naib, imam, kâtib, 

mübâşir ve muhzırlardan yardım almaktadırlar
11

. Bulunduğu yerin mutemed kişileri 

ve esnaflar da mahkemede hâzır bulunarak şâhidlik etmekte ve “şuhûdü’l-hâl” 

kısmında isimleri zikretmektedirler
12

. 

                                                 
5
 Fahrettin Atar, “Mahkeme” , Türk Dünyası Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.VII, Ankara:TDV 

Yayınları, 2003, s. 338 
6
 İ. Hakkı Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı, TTK Yayınları, Ankara, 1988, s. 82-83. 

7
 Halil İnalcık. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600). Ruşen Sezen (Çev), İstanbul,  

s. 108. 
8
 İlber Ortaylı. (1994). Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı. Turhan Kitabevi, 

Ankara, s. 4. 
9
 Halil İnalcık. (2000). Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet. Eren Yayıncılık, İstanbul, ss. 106-111. 

10
Fahrettin Atar. (2001). Kadı. Diyanet İslam Ansiklopedisi. c. XXIV, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, İstanbul, s. 66. 
11

 Halil İnalcık. (1997). Mahkeme, İslam Ansiklopedisi. c.VII, M.E.B. Yayınları, Eskisehir, s. 149. 
12

 Ebu'l Ula Mardin. (1961). Kadı, İslam Ânsiklopedisi VI. M.E.B Yayınları, İstanbul, s. 42. 
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2.2.2. Nâib 

Şer’î mahkemelerde kadılar adına çeşitli hizmetlerde görev alan naibler 

(vekil kadı) bulunmaktaydı. Naib; kadıların kendi kazaları dâhilinde nahiyelerde şer’î 

görevlerini yerine getirmek için tayin edilen memurdu. Kazanın büyük ya da küçük 

oluşuna göre bir veya birden fazla naib tayin edilebilmekteydi. Naiblerin görev 

aldıkları kaza büyük olduğu takdirde, bunlara mevali naibleri denilmekteydi. Ayrıca 

naibler vazifelerine göre üçe ayrılmaktadı
13

. 

Kaza Nâibleri: Kadî adına, kadînın kendine baglı nahiyelerde naib adıyla ser'i isleri 

yürüten kisiler. 

Mevâli Nâibleri: Mevâli denilen büyük kadıların yerlerine veya sadece esnafı 

kontrole vazifelendirilen naibierdir. 

Arpalık Nâibleri: Ümerâya ve ulemâya verilen arpalıklardaki ser´i yargılamaları 

yapmak üzere görevlendirilen naiblerdir. 

 

2.2. 3. Muhzırlar 

Davalıyı mahkemeye celb eden görevliye muhzır denir. Genellikle hukuk 

davalarında davalıları ihzar etmekle görevli olmakla birlikte özellikle kişi haklarını 

ihlal eden suçlardan kaynaklanan davalarda görev yaptığı anlaşılmaktadır. 

Mahkemeye celbeden ve icâbı halinde bugünkü emniyet görevlilerinin ve savcının 

bazı görevlerini ifâ eden memurlardır. Divan-ı Hümayun tarafından verilen 

siyasetten katl cezalarının da muhzır başı tarafından infaz edildiği ifade 

edilmektedir
14

. 

 

2.2.4. Çavuşlar 

Şer´i mahkemelerden çıkan ilâmların icrası, borçlunun mallarını satarak 

borcunun ödenmesi, borçlunun mahkeme kararı ile tazyik edilmesi, kesinlesen nakdi 

ve bedenî cezaların infazı gibi günümüzde icra memurları, kısmen emniyet 

görevlileri ve savcının vazifelerini ifâ eden memurlardır. Vezirlerin ve devlet 

ricalinin tutklama ve hapis edilmesinde bizzat çavuş başı bulunmuştur
15

. 

 

                                                 
13

 Abdülaziz Bayındır.  (1986). İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması) İslami İlimler 

Araştırma Vakfı Yayınları, c I, İstanbul, s. 288. 
14

 Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik  Lugat, s. 676 
15

 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, TTK Yayınları, Ankara, 1998, s. 408   
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2.2.5. Mübaşirler 

Mahkemelerde celb ve teblig vazifesi yanı sıra devlet adına sorusturma veya 

bir isi yapmakla vazifeli memurlardır. 

 

2.2.6. Müşavirler 

Kadîların icâbı halinde fetva istedikleri ve danıştıkları ulemâdır
16

. 

 

2.2.7. Kâtipler 

Kâtipler, Şer’î Mahkemelerde sicilleri yazan, vesikaları tanzim eden 

görevlilerdir. Ayrıca mahkeme dışarısında herhangi bir keşif ve inceleme 

gerektiğinde kâtipler, bilirkişi olarak görevlendirilirdi
17

. 

 Hademeler ise evrak takibi, güvenlik ve benzeri ayak işlerini yapan 

kimselerdir. 

 

2.2.8. Kassâmlar 

Vefat etmiş bir kimsenin terekesini varislere taksim eden Şer´i memura 

kassam denilirdi. Kasamlar; askeri sınıfın terekesini tutan kazasker kassamları ve 

halktan vefat edenlerin terekesini tutan kazasker kassamları olmak üzere iki kısma 

ayrılmaktadır
18

. 

 

2.2.9. Mukayyid 

Kâtiplik müessesesinin tesekkülünden önce bu vazifeyi yapan yardımcı 

memurlardır19. 

 

2.2.10. Şühûdü’l-hâl 

Mahkemedeki yargılamayı bir tür gözlemci sıfatı ile izleyen görevlilere 

sühûdü’l-hal denilmektedir. Böylece yargının güvenilirliği, hem de yargı 

bağımsızlığı sağlanmış olunmaktadır. Ayrıca mahkemeye dışarıdan yapılacak bir 

müdahale de şühûdü’l-hâl vasıtasıyla önlenmiştir
20

-
21

. 

                                                 
16

 Mehmet Ali Ünal. (1999). Osmanlı Müesseseleri Tarihi. Kardelen Kitap Evi, Isparta, s. 223. 
17

 Halil İnalcık, “Mahkeme” İslam Ansiklopedisi, C. VII, s. 150. 
18

 İsmail hakkı Uzunçarşılı, a.g.e. s. 121-125. 
19

İbrahim Yılmazçelik. (1998). Şer‘iyye Sicillerinin Bir Merkezde Toplanması Üzerine Bazı 

Mülahazalar. T.C. Başbakanlık ı. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar), T.C. Başbakanlık Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü yayın no: 12, Ankara, s. 160. 
20

Hasan T. Fendoğlu. (1999). Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı. Osmanlı 

Teşkilâtı, Eren, G. (Ed.), Yeni Türkiye Yayınları, c.6, Ankara, s. 465. 
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2.3. ŞER’ÎYYE SİCİLLERİNDE BULUNAN BELGE TÜRLERİ  

 

2.3.1. Hüccet 

 

Arapça bir kelime olan hüccet lügatî olarak delil, sened anlamlarına 

gelmektedir. Eskiden bir hükmü ihtiva etsin veya etmesin hâkim tarafından 

düzenlenen her türlü belgeye hüccet denilmektedir. Sonraları, kadı huzurunda ikrara 

ve takrire, akidlere, vasi nasbı ve izin verilmesi gibi hüküm ihtiva etmeyen hususlara 

dair düzenlenen belgeler için de kullanılmıştır
22

. Bu tür belgelerde çoğunlukla 

kadının imza ve mührü üst kısımda; kadı tarafından verilmiş bir hükmü ve kararı 

ihtiva eden ilâmlarda ise bu imza ve mühür düzenlenen belgenin alt kısmında 

bulunmaktadır
23

. 

Verasetin sübutu, nafaka takdiri, vasi tayini vs. işlemlere ait belgelere 

hüccet denilmesi, saklanıp gerektiğinde hakkı isbat edici belge olarak 

kullanılmalarındandır
24

. 

Kadı huzurunda görülen dava neticesinde hüccetin aslı taraflara verilirken 

bir sureti de sicil defterine kaydedilmektedir
25

. 

Metin bölümünde; başlangıçtan sonra, birinci taraf tanıtılmaktadır. 

İkametgâhları, kendilerinin ve babalarının isimleri ve çok defa şöhretleri 

zikredilmektedir. Daha sonra şeriat mahkemesine atıfta bulunmaktadır. İkinci taraf 

tanıtılmaktadır. Şahıs isimlerinden evvel “işbu hâmilü’l-kitâb”, “işbu sâhibü’l-kitâb”, 

“işbu bâ‘isü’l-kitâb” gibi ifadeler yer almaktadır. Bütün bunlar hüccetin sahibi olan 

kişiyi ifade etmektedir.
26

 Daha sonra “beyân edilmektedir” anlamına gelen “takrîr-i 

kelâm idüp”  “ikrâr-ı sahîh-i Şer’î ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î kılup” gibi ifadeler 

kullanılmaktadır.  

Konunun bildirilmesi bölümünde ise, önce davacı olan taraf dava konusunu 

ve neden şikâyetçi olduğunu beyan etmektedir. Sonra davalı kabul veya inkâr 

etmektedir. Davalı inkâr ettiği takdirde davacıdan davasına uygun “beyyine” yani 

                                                                                                                                          
21

 Nâsi Aslan. (1999). İslam Yargılama Hukukunda “Şühûdü’l-Hal” Jüri Osmanlı Devri Uygulaması. 

Beyan Yayınları, İstanbul, ss. 52-55. 
22

 Ömer Nasuhi Bilmen. (1985). Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu. İrşad Yayınevi, 

İstanbul, s.205. 
23

 Mustafa Oğuz. (1988). Hüccetlerin Diplomatik Yönden Tahlili (XVII. Yüzyıl). Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, s. VIII. 
24

 Oğuz, M., a.g.e, s. VIII. 
25

Ş. Sami. (1989). Hüccet. Kamus-i Türkî. Enderun Kitabevi, İstanbul, s. 541. 
26

 Oğuz, M., a.g.e, s. XIV. 
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delil istenmektedir. Şâhid veya beyyine olmadığı zaman, davalının yemin etmesi 

istenmektedir. Eğer davalı yemin etmez ise “yeminden nükûl idüp” ifadesiyle yemin 

etmeye yanaşmadığı ifade edilmektedir.  

Son bölümde tarih ve şahitler yazılmaktadır. Şahitler, davanın hak ve adalet 

üzere görülmesinin en önemli unsurlarıdırlar ve genellikle, kadı, hatib, imam ve 

müezzin, sanatkâr ve askerî teşkilata mensub şahıslardan oluşmuştur. Ancak çoğu 

kere isimlerinin karşılarına görevleri yazılmamıştır. Sicillerde şahitler bir önceki 

dava ile aynı ise, isimleri zikredilmemekte ve “es-sâbikûn”, “mâ-sebak”, “el-

mezbûrûn” ifadeleriyle belirtilmektedir. 

 

2.3.2. İlâm 

Osmanlı diplomatik biliminde ilâm kelimesi, yaygın anlamıyla, kadılar 

tarafından hazırlanan ve Dîvân’a arz edilen belge türünü tanımlamaktadır. Fakat ilâm 

kelimesi, şerî belge türlerinden birini niteleyen bir terim olarak hususî bir anlam ve 

hukukî bir mahiyet kazanmadan önce bütün idarî merciler tarafından Dîvân’a veya 

resmî birimlere yazılan arzları içine alan ve daha umumî bir anlam ifade eden bir 

terim olarak da kullanılmıştır
27

. Daha sonra ilâm terimi sadece kadılar tarafından 

düzenlenen bir belge türüne mahsus olarak kullanıldığı görülmektedir
28

. İlâm 

konusunda bir başka değerlendirme ise Abdülaziz Bayındır’a aittir. Bayındır, 

Uzunçarşılı’nın tanımından çok farklı bir tanım yaparak ilâmı “hâkimin bir davada 

şeriata göre verdiği hükmünü ve üstünde imza ve mührünü taşıyan bir vesika” 

şeklinde tanımlamakta ve ilâmın bir hüküm ihtiva ettiğini belirtilmektedir
29

. 

 

2.3.3. Ma‘ruz 

Mahkemelerde yapılan şikâyetler, hâkimin emriyle görevliler tarafından 

hazırlanan keşif ve tahkîkat raporları ve naiblerin, daha çok ceza konularında 

yürüttükleri soruşturmalar ve hâkimin onayına sundukları kararlar ile üst makamlara 

arz ettikleri konulardır
30

. 

 

 

                                                 
27

 Ş. Sami. (1989). İlâm. Kamus-i Türkî. Enderun Kitabevi, İstanbul, s. 132. 
28

Ekrem Tak. (2010). Diplomatik Bilimi Bakımından XVI- XVII. Yüzyıl Kadı Sicilleri ve Bu Sicillerin 

İhtiva Ettiği Belge Türlerinin Form Özellikleri ve Tanımlaması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, s. 147. 
29

Bayındır, a.g.m. s. 3-11. 
30

Bayındır, a.g.m. s. 672. 
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2.3.4. Mürâsele 

Şer’îyye Sicilinde yer alan ve kadının kendisine denk veya kendisinden daha 

üst ya da alt rütbedeki makamlara yazdığı yazıya denilmektedir
31

. 

 

 2.3.5. Vakfiye 

Bir malın belli bir amaca tahsis edilmesine vakıf, bu vakfın şartlarını ihtiva 

eden belgeye de vakfiye denilmektedir
32

. 

 

2.3.6. Berat 

Herhangi bir görev veya memuriyete tayin edilenlere görevlerini yapma 

yetkisini veren ve üzerinde padişahın tuğrasını taşıyan atama emirlerine berat denir
33

. 

 

2.3.7. Buyruldu 

Padişahtan sonra Şer’î ve kânûnî hükümleri icra ve takip ile görevli olan 

makam sadrazamdır. Sadrazam padişahın emrine dayanarak kadılara emirler yazardı. 

Bunlara buyrultu denmektedir
34

-
35

. 

 

2.3.8. Emr-i Şerîf ve Fermanlar 

Padisahın umumî oldugu gibi hususî sahısları ilgilendiren ve vazife tevcihi, 

tımar tefvizi, ticaret beratı vb. konulara ait olup, halka duyurulup sicile kaydedilen ve 

kadılara gönderilen emirlerdir. Memleket dâhilinde meydana gelen bazı aksaklıkları 

giderme ve yeniden düzen kurma yönünde sadır olan kanunnamelerin suretleri ile 

padisahların, sehzadelere yazdıkları siyasetnameler ve mektup suretlerine de sicil 

defterlerinde rastlanmaktadır. 

  

                                                 
31

A. Akgündüz. (1988). Şer´iyye Sicilleri, Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler, Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, s.72. 
32

 C. Üçok ve A. Bozkurt. (1999). Türk Hukuk Tarihi. Savaş Yayın Evi, Ankara, s. 227-228 
33

 Yılmaz Kurt. (1997). Osmanlıca Dersleri. Akçağ Basım ve Yayım Pazarlama A.Ş., 2. Baskı, 

Ankara,. s. 171.  
34

 Akgündüz. a.g.e. s. 44.  
35

 Mithat Sertoğlu. (1982). Osmanlı Tarih Lügati, Enderun Yayınevi, İstanbul, s. 337. 
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2.4. GAZİANTEP’İN COĞRAFİ KONUMU VE TARİHÇESİ 

 

2.4.1 Ayntab Adının Menşei 

İlk Çağ'a ait belli başlı kaynak ve araştırmalarda Antep adına 

rastlanmamaktadır. Antik devirlerde iktisadî ve siyasi bütün faaliyetlerin yoğun bir 

şekilde sürdüğü Kuzey Suriye ile Mezopotamya'yı İç Anadolu'ya bağlayan yolların 

geçtiği yerler o devirlerde Dülük bölgesi olarak anılmıştır. Bugün de Dülük adıyla 

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

Douliche, Bizanslılar ise Tolunbh demiştir
36

. Ancak buranın Antep adıyla ne zaman 

anıldığı tam olarak bilinmemektedir. Arap Coğrafyacılarının eserlerinden 

anlaşıldığına göre ilk Ayntâb adının Araplar tarafından verildiği ileri sürülmektedir
37

. 

Haçlı seferlerine ait kroniklerde Ayntâb için “Hamptam” kelimesi 

kullanılmakta, farklı kayıtlarda “Hantab”, “Anthaph”, “Hatab”, “Hamtab”, “Entab 

gibi farklı isimlerle anılmakla birlikte, Selçuklular döneminde şehir için Ayntâb 

adının kullanıldığı bilinmektedir. 

Osmanlı döneminde Ayntâb, Cumhuriyet döneminde Ayntâb ve Antep, 6 

Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurtuluş 

mücadelesinde gösterdiği olağanüstü savunması ve direnişinden dolayı “Gazi”  

ünvanını alarak bu tarihten itibaren Gaziantep adıyla anılmaya başlamıştır
38

. 

 

2.4.2 Gaziantep’in Coğrafi Konumu Ve Tarihçesi 

Gaziantep, halk arasındaki eski adıyla Ayntâb, Güneydoğu Anadolu'nun en 

büyük il merkezlerinden biri olup Fırat nehrine karışan Sacur Çayı'nın yukarı 

kollarından Alleben deresinin üzerinde, Halep'in kuzeyinden itibaren gittikçe 

yükselerek devam eden yaylanın merkezinde, 900 metre yükseklikte engebeli bir 

arazide, tepeler üzerine kurulmuştur. Antep şehri ve bölgesi, en eski devirlerden beri 

uygun iklim ve mevkii sebebiyle iskâna açık bir saha olarak bilinmektedir
39

. 

Dülük Erken Tunç Çağı'ndan sonra sürekli yerleşim yeri hâline 

gelebilmiştir. İlk kurulduğuda Babil yönetimi altında kalan kent, M.Ö. 1700'lü 

yıllarda Hititler'in eline geçmiş, Hititler'den sonra Mısır yönetimine geçen kent 

                                                 
36

 Erdal Ceylan. (1999). Gaziantep Tarihi. Gaziantap Ticaret Odası Yayınları, Gaziantep, s.130 
37

  Hüseyin Özdeğer, (1996). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Güzel Sanatlar Matbaası, 

C.XIII, İstanbul,  s. 466- 469. 
38

Celal Pekdoğan. (2003). Antep’de Türk- Ermeni İlişkileri: 1895- 1922. Avrasya Stratejik 

Araştırmaları, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi 

Bildirileri, c. III, Ankara, s. 143- 462. 
39

Hüseyin Özdeğer. a.g.e., s. 466 
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M.Ö.700 - M.S.546 arasında ise kronolojik sırayla Medler, Asurlular ve Persler 

tarafından yönetilmiştir. İ.Ö. VI. yüzyılda ise kent sırası ile Makedonya, Selevkos ve 

Komagene uygarlıklarının yönetimi başlar. Bu bölgeye daha sonra Asurlular, 

Romalılar ve Bizaslılar'ın da yerleştiği bilinmektedir
40

.  

M.Ö. 190 yıllarında Dülük'e Roma, M.S. 395 'te Bizanslılar hâkim olmuş ve 

Bizanslılar' ın Arap saldırılarına karşı Dülük kalesini inşa ettirdikleri ve bu kalenin 

800 yıllarında meydana gelen bir depremde yıkıldığı belirtilmiştir. Bizanslılar 

tarafından M.S. 527–565 yıllarında bugün Antep Kalesi olarak bilinen kale inşa 

edilmiştir
41

.  

Bölge ilk olarak Hz. Ömer döneminde İslâm topraklarına dâhil edilmiştir
42

. 

Abbasiler 782 yılında Ayntâb ve çevresini egemenlik altına almış ve bu egemenlik 

mücadelesinde Bizans’a karşı avantaj sağlamak için yöreye Türkmen boylarını 

yerleştirmişlerdir. Haçlı dönemi süresince bölge Türkler ve Haçlılar arasında el 

değiştirmiştir. Anadolu Selçukluları döneminde Moğollar önünden kaçan Türkmen 

boyları bölgeye yerleştirilmiştir daha sonra Anadolu Selçuklu devleti’nin 

parçalanması üzerine Musul Atabeyliği’ne (1243-1260), Memluk Devleti’ne (1273-

1430), Dulkadiroğlu Beyliği’ne (1430-1515), ve tekrar Memluklar’a (1515-1516) 

bağlanmıştır
43

. 

 Şehir, Osmanlı yönetimine 1516'da girmiştir. Kısa sürede mamur hale 

getirilen Ayntâb’da çok sayıda han, hamam, cami ve medrese yapılmış, kent üretim, 

ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir. 1641 ve 1671 yıllarında bölgeyi iki 

kez ziyaret eden Evliye Çelebi eserinde yöreden övgüyle bahsederek burada 32 

mahalle olduğunu anlatır
44

. 

Kent, Yavuz Sultan Selim döneminde kısa bir süre için Halep Vilâyeti'ne, 

Kanuni Sultan Süleymen döneminin ilk yıllarında Eyalet-i Şam'a sonraki yıllarda 

Eyalet-i Haleb'e, 1531 'den 1818'e kadar sancak statüsü ile Dulkadir (Maraş) 

Eyaletine bağlı kalmış ve 1818 yılına doğru Maraş eyaletinden ayrılarak kaza 

statüsünde Halep Vilâyeti'ne bağlanmıştır
45

. 

                                                 
40

Özdeğer, a.g.e. s. 466.  
41

Özdeğer, a.g.e. s. 466. 
42

İsmail Altınöz. (1999). Dulkadir Eyâletinin Kuruluşunda Antep Şehri (XVI. yüzyıl). Gaziantep, 

Küçükdağ, Y. (Ed.), Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Yayın No: 6, Gaziantep, ss.89-

126. 
43

 Büyük Larousse, Gaziantep mad. s. 4437 
44

 Mehmet Zillioğlu, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, İstanbul,1996, C.IX, s.50-51 
45

 Celal Pekdoğan. (1999). Gaziantep Ticaret Odasının 100 Yılı: 1898- 1998. GTO Kültür Yayınları 

99/3, Gaziantep, s. 11-14.  
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I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenik düşmesi üzerine 15 Ocak 

1919 tarihinde İngilizler daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilen bölge de 

işgaller 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile son bulunmuş, Fransızlar bu antlaşma 

ile Antep’i 25 Aralık 1921 tarihinde boşaltmıştır
46

. 

  

                                                 
46

  Erdal Ceylan. a.g.e., s.107-118 
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2.5. AYNTÂB İLE İLGİLİ ÇALIŞILMIŞ ŞER’ÎYYE SİCİLLERİ 

 

 

Arslantaş, Adnan. (1997). 141 Nolu Gaziantep Şer’îyye Sicil’nin Transkripsiyon v 

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

Malatya  

Babanınoğlu, Yüksel. (2004). 155 Nolu (H.1308–1310) Gaziantep Şer’îyye Sicilinin 
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Bu tez çalışmasında Ayntâb'ın 148 Numaralı Şer’îyye Sicili'nin (H. 1290-1291/ M. 

1874) 136-270 sayfaları arasındaki kısmının transkripsiyonu yapılarak 

değerlendirilmiştir 
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2.6. 148 NOLU AYNTAP ŞER’ÎYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONU                

 

Sayfa Numarası: 136 

 

Hüküm No: 1 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Ayıntâb mahallâtından Kilşe mahallesinden iken 

bundan akdem vefât iden vâlî (silik) ve Hacı Mehmed Emin Bey ibni Mustafa 

Ağa’nın verâset-i zevce-i metrûke-i zevceleri Hatîce binti Ahmed ve Âişe Hâtun 

binti Hak ve Harduc Hâtun binti Hacı Ârif Ağa ve sulbî kebîr oğulları Mehmed Şerif 

ve Mehmed Emin ve Mehmed Sâdık ve Ahmed ve Mehmed Ağa’lar ile sulbiyye-i 

kebîre kızları Hatîce ve Hamîde Hâtun ve sağîr oğulları Ârif ve Hasan ve Nuh ve 

Mustafa ve Hüseyin ve sağîra kızları Firdevs ve Nâile’ye inhisârı şer‘an zâhir ve 

âşikâr oldukdan sonra sağîrûn-ı merkûmunun bâ-huccet-i şer‘î vasî-i mensûbları 

mahliyye ve verese-i kibâr talebleriyle ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bâ- 

tefrîzatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

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

Fî 1 Zilhicce sene 1290. 

      

                             Cinsi 

 

    Miktarı Guruş 

Bihâr-ı şerîfe 

 

1  25 

Kara dâvid 

 

1 8 80  

Bakır batman 

 

58,5 8 2612,5  

Kaban 

 

1  92,5  

Tavrî kısrak tamâmı 

 

 8 1000  

Kîr ekvîş tamâmı 

 

 8 800 

Kîr katır tamâmı 

 

 8 1500 

Siyah katır sopası  8 400  

 

Siyah katır 1 8 1500  
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Sarı katır  1 8 1000  

Sarı katır sopası  8 420  

 

Dört kârî zâl 1 8 400  

 

Mefrûş kilim 1 8  80  

 

Büyükte harâmda halı 1 8 160  

 

Boz Halı 1 8 175  

 

Kîr kilim 1  60  

 

Köpeklik kilim 1 8 175  

 

Diğer odasında mefrûş kilim 30 8 250  

 

Küçük harâm odasından yorgan 2 8 80 

 

Kaval 2  60  

 

Oda yorganı ve kırmızı çift yüzlü döşek 2  135 

 

Odada yasdık ve harbat   120 

 

İngiliz kârî yasdık 1 8 180 

 

Köhne (silik) takımı 1 8 150  

 

Kehriban küçük takım 1 8 20 

 

Diğer takım   80  

 

Kara kanlı diban kılınç 1 8 200 

 

Def‘a kara kanlı kılıç 1 8 115 

 

Ayaklı tabanca haft 1 8 325  

 

Siyah ada keçesi  8 65  

 

Bakır ve decr-i minkâl 2 8 65  

 

Sarı yüzlü halkaka kürk  8 700  

 

Boz yüzlü köhne kürk  8 85 

 

Boz çuka  8 110 
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Cedîd çıtâre entâri 1  200  

 

Tahta anbar 3 8 100 

 

Yukarı ada da tahta anbar   60  

 

Haşvede 375  1205,5 

 

Kenûru’l-havde 5,5 8 125  

 

Siyah kuru üzüm 1217  2738,5  

 

Tavrî kısrak tay nısfı 1 8 550  

 

Tavrî erkek tay 1  400 

 

Bostancı oğlu ile müşterek İnek 2 Dana 1 Düğe 2   385 

 

Ovacık anbarında mevcûd beniz 3060,5 8 15000  

 

Samanlıkda hınta kîl  8 450  

 

Kavtan kısrak hamîr sarı 18 8 900  

 

Mevcûd kılkıl 32 8 528  

 

Cerid ve karyesinde Sâdık Efendiler haber furuht 

olan 

 8 698,5 

Ovacık karyeli Veli Ağa’nın oğlu ile müşterek 

kısrak ve tay nısfı    

0,5  470 

Ovacık karyeli bir benan ile kîr kısrak nısfı  8 210 

  

Ovacık karyeli Rencben oğlu ile müşterek kısrak   500 

  

Kahraman ile müşterek kısrak 1  340  

 

İmam ile müşterek kısrak nısfı 1  195  

 

Sazgın karyeli Mehmed kısrak   1660  

 

(silik) karyeli dûz taban ile müşterek kısrak nısfı 1  155 

 

Körkün karyeli Hacı Mahmud’un oğlu ile 

müşterek kısrak 

 8 1280  
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Sayfa Numarası: 137 

 

                          Cinsi 

   

  Miktarı Guruş 

Kara çomak karyeli Halil ile müşterek kısrak 1  560  

 

Nizâm Ali ile müşterek kısrak ve tay nısıfları 2  405  

 

Kalmış oğlu Mehmed ile müşterek kısrak nısfı 1 8 190  

 

Güreniz karyeli Galveş oğlu Hüseyin ile müşterek 

kısrak ve tay nısıfları 

1  780 

Geli karyeli Ferhat’ın oğlu ile müşterek kısrak ve 

katır sopası nısıfları 

2  640  

Geli karyeli Ateş ile kısrak nısfı 1  230  

 

Benamlı aşera tından ulüv ile kısrak ve tay 

nısıfları  

0,5  560 

Cerid karyeli Hamek oğlu Hâmu ve kısrak nısfı 1 8 350 

 

Cerid karyeli Osman ile müşterek kısrak nısfı 1  80  

 

Kalamış karyeli Emed Gühe’de kısrak nısfı  1  300  

 

Kalamış karye Derviş oğlu müşterek kısrak nısfı 1 8 265  

 

Zemge karyeli Mehmed Gühe’de kısrak nısfı 1  360  

 

Zemge karye Veli ile müşterek kısrak ve tay 

nısıfları 

2  265  

Görmeli karyeli Galveş ile kısrak nısfı 1  460  

 

Görmeli karyeli Kevşan oğlu Bekir ve kısrak nısfı 1 8 610 

 

Görmeli Kevşan oğlu Halil ve kısrak 1  220  

 

Görmeli Ârif oğlu Hamza ve kısrak nısfı 1  360  

 

Birlik karyeli Ahmed’in oğlu ile müşterek kısrak 

nısfı 

1  250  

Kalecik karyeli Katacı oğlunda kısrak nısfı 1  330  

 

Kalecik karyeli Küçük Mehmed’e kısrak nısfı 1 8 310  

 

Tohtamur karyeli Tatvanlı oğlunda kısrak nısfı 1  440  

 

Karaburun karyeli Gühe müşterek kısrak nısfı 1  120  

 

Güreniz karyeli Şatuk oğlu ile müşterek kısrak 1  150  
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nısfı 

Güreniz karyeli Mehmed ile müşterek kısrak nısfı 

 

1  550  

Güreniz’li Osman Güher oğlu Mehmed ile 

müşterek kısrak ve tay nısıfları 

2  220  

Belan Kara Mahmud’a kısrak nısfı 1  145  

 

Görkin emek ile kısrak ve tay nısıfları 2  155 

  

(silik) civârında tıfâr doğan   600 

 

Arsa da Kâsım Efendi dükkânı 1  140  

 

Şehra güsdî çarşusunda kasab Hüseyin dükkânı 4/3  900  

 

Şehra güsdî çarşusunda Tutucu dükkânı   750  

 

Mahall-i mezkûrda Mahmud’un dükkânı nısfı 2/1  400  

 

Harâbe libancı dükkânı nısfı 2/1  200  

 

Ekmekçi dükkânı nısfı 2/1  320  

 

Şamcı hanı ve ittisâlinde beş aded dekâkîn nısıfları 

 

6/3  2850 

Ağa Câmi‘i karbında kahvehâne rub‘u 4/1  1000  

 

Ta‘beb hâmili karbında demir dükkânı tamâmı  8 1410  

 

Bedestanda Haleb’li Abdurrahman sâkin olduğu 

dükkân tamâmı 

1  1610  

Abdurrahman’ın oğlu sâkin olduğu dükkân  8 1610  

 

Şerikçi oğlu sâkin olduğu dükkân tamâmı  8 1760  

 

Sânus oğlu sâkin olduğu dükkân tamâmı  8 1320 

  

Katırcı Halil sâkin olduğu dükkân tamâmı  8 5350  

 

Bedestanda ekci ma‘lûm olan arz sâkin olduğu 

dükkân tamâmı 

  1300  

Uzun çarşusunda ıtâr ve dükkân tamâmı  8 5350 

  

Mutâf pazarında mutâf dükkânı nısıf hissesi  8 815  

 

Kasarcı kapusu karbında çanlı dükkânı  8 520  

 

Köprübaşında kahvehânenin tamâmı  8 5000  
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Bihâr pazarında tüfenkci dükkânı tamâmı   2810 

  

Bihâr dükkânı    1810 

 

Boyacı dükkânı   2050 

 

Kara Tarla Câmi‘ karbında tüfenkci dükkân 

tamâmı 

 8 2200  

Kavak hânede dükkân  8 400  

 

Arsa da Ramazan sâkin olduğu (silik)  8 2450 

 

Ahmed Ali hânında ve etrâfında olan dükkânda 

hissesi 

40/72,5  45000 

Dönme yerinde bostan hissesi 70 8 3750  

 

 

Sayfa Numarası: 138 

 

                          Cinsi 

 

Miktar Guruş 

Düşme altında Kerim Paşa oğlu Ali yedinde 

bostan müşâre 

150  15500 

Mukî Bahâüddîn ile müşterek bostan 80  3500  

 

Çatal Muhavvit nâm mahalde bâz-zâdeler ile 

müşterek bostan 

25  1750  

Katrancı yedinde bostan 35  2430 

 

Mahall-i mezbûrda Yusuf Ağa ile müşterek bostan 

hissesi 

50  3500  

Mukatta‘a başında Mevlâ-yı Şeyh ile müşterek 

bostan hissesi 

91  4550  

Küd Ağrı nâm mahalde Şeyh oğlu yedinde bostan 50  3000  

Nevran karyesinde kör uğrunda diğer hissesi 40/0,5  1300  

 

Sazgın karyesinde değirmen 30/22  6000  

 

Cerid karyesinde aşağı değirmende   40/064  1500  

 

Hıyam karyesinde (silik) içinde diğer hissesi 40/35 8 5000  

 

Torlar karyesinde iki kapılı değirmende hissesi 2/2 8 11000  

 

Horoz karyesi değirmeninden 4,5/015 8 2000  
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Kalamış karyesinde değirmen 2/1 8 1000  

Hazar karyesinde değirmen 30/6 8 3000  

 

Tavşanlı değirmeninden 40/10 8 3000  

 

Gidikri demânında 32/06  1300  

 

Savran karyesinde Süleyman nâm mahalde ceviz 

eşcârı 

 8 800  

Savran karyesinde Tûran oğlu dimeğle ma‘rûf 

tarla etrâfında ceviz çınar virildikden 

 8 400  

Savran alaylı pınar başında şeker ve ceviz ve çınar 

eşcarları 

 8 150  

Çay bağda Redulet yedinde nar bağçesi  8 2500  

 

Ali yerinde merkûm yedinde bıçaksız zâde ile 

müşterek tarla tarafında eşcâr Savran’da toplu yeri 

yine bıçaksız zâde ile müşterek   

 8 1000  

Tarla etrâfında işcâr-ı ceviz  8 300  

 

Yine tabanlı yerinde Şalcı oğlu Ali yedinde erik 

bağçesi 

 8 8800  

Tabanlı nâm mahalde düz debân yerinde tefanlı ve 

erikt bağçesi Savrâ’da acem yerinde katrancı 

yerinde zayder yedinde işcâr 

 8 1500  

Savran’da acem yerinde Akîl tarlasında ceviz 

eşcârı 

 8 350  

Yine mahall-i mezbûrda (silik)   200  

 

Acem yerinde tele şeyhi ile müşterek erik bağçesi 40/05 8 1000  

 

Yine mahall-i mezbûrda düz debân yerinde erik 

bağçesi 

  5500  

Acem nâm mahalde çukur bostan dimeğle ma‘rûf 

tarla kenarında ceviz ve sâir eşcâr 

  1500  

Acem yerinde düz debân yedinde tarla kenarında 

ceviz ve çınar eşcârı   

 8 600  

Havmanız terâbında sandık tarla etrâfında ceviz 

çınar ve … eşcârları 

 8 400  

Havmanız terâbında kırcık bâğ 200  200  

 

Bend altında Savhan oğlu Ahmed ile müşterek 

bağçesi 

30/10 8 1000  

Hacı Mehmed Ali Ağa ile müşterek müştemilin 

yeri tarla kenarında ceviz ve çınar eşcârları 

8 8 500 

Düz debân yedinde müştemilin yeri tarla 

kenarında ceviz eşcârı 

  300  

Memek oğlu Ali yedinde müştemilin yeri tarla 

kenarında ceviz eşcârı 

  090 
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Savran (silik) karşusunda büyük tarla etrâfında 

ceviz ve dağda eşcârı 

  400 

Savran büyük tarla kenarında ceviz ve dağda 

milankoz eşcârları 

 8 200 

Savran karyesinde Kadı Gühe yedinde ihlak bâğ 4/3 8 600  

 

Tek   3000  

 

Kaynaş’da  Geleci Ali’den alınan ihlak bâğ tek 900 8 2500  

 

Kanyaş’da  Hacı Mehmed Ali ile müşterek bağın 

nısıf hissesi tek 

150  300  

Savran’da Kadı Gühe yedinde iki kıt‘a ihlak bâğ 1500  5000  

 

 

Sayfa Numarası: 139 

 

                               Cinsi 

 

  Miktarı  Guruş 

Kanyaş’da haznedâr oğlundan alınan ihlak bâğın 

tamâmı 

200 8 5000  

Kanyaş’da düz debân yedinde ihlak bâğın sülüsân 

hisse 

800  1600  

Savran Kırlık ardında düz debân yedinde nısıf 

hisse ihlak bâğ 

150  0750  

Savran’da Muyıt yedinde Kırlık ardında nısıf hisse 

karalık bâğ 

1000  350  

Kırlık ardında Memek oğlu Ali yedinde nısıf hisse 

ihlak bâğ 

0500  250  

Yine Kırlık ardında Veli Mehmed’in gars itdiği 

ihlak bâğ tamâmı 

1000  500  

Kırlık ardında Hüseyin ile müşterek bâğ nısıf 

hissesi 

0600  1500  

Kırlık ardında Mustafa Gühe oğlu yedinde kazlık 

bâğ nısıf hissesi 

0500  100  

Savran Porsuk nâm mahalde ihlak bâğın tamâmı 1000  400  

 

Yine Porsuk nâm mahalde Gürcengelii oğlu 

yedinde karalık bâğ nısfı 

0500  0350  

Bozdere nâm mahalde karalık bâğ nısıf hissesi 0300  0100  

Güzel bâğda Müftü Hacı Osman ahzî ile müşterek 

ihlak bâğın nısfı 

1000  0250  

Kırlık ardında Memek oğlu Ali yedinde nısıf ihlak 

bâğın nısfı 

0300  0100  

Kadı Gühe’de inek nısıf hissesi  1 0000 0250  

 

Düz debân yedinde inek ve buzağı nısıfları  2 0000 0125  
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Savran’lı Selman oğlu yedinde merkeb nısfı 1 0000 0050  

 

Savran’da Gürcengeli oğlu yedinde merkeb nısfı 1 0000 0100  

 

Savran’da düz debân indinde mısır darı kîle   0000 0500  

 

Kınûr tahavvus merkûmda 15  0600  

 

Savran’da Hâlim’in oğlu yedinde hınta düz 

debânda 12 guruş arpa 

  16  

Hayderde 8,5 guruş boz   0230 

 

Kadı Gühe indinde hınta 7semen  70  

 

İbiş Gühe indinde hınta 12semen  120 

 

Köse Ali indinde darı 4 semen  25 

 

Köse Ali indinde darı 5 semen  031  

 

İki aded tarlanın kendi mün‘akide olduğu   500  

 

Küçük Muzura karyesinde Derviş yedinde karalık 

bâğ 

100 8 400  

Ulu Muzura karyesinde Koltav yedinde karalık 

bâğ 

400  200  

Atabek karyesinde Kürt Osnemu yedinde karalık 

yenice bâğ nısfı 

350  100  

Atabek karyesinde Abdü’lhamid yedinde olan     

bezr-i hınta 5    şa‘ir 5    saban 1  

8 800 300  

Gezer arabalı Murad oğlu yedinde bezr-i hınta 7 şa‘ir  5  

 

Bâki karyesi Urfalı oğlu yedinde bezr-i hınta   200  

 

Merkûm indinde emânet-i alâl iktizârı 8 600 350  

 

Arkık karyesi Şa‘ban’ın oğlu yedinde bezr-i hınta 1 arpa  5  

 

Kerem karyeli Abdü’l-celil’de merkeb ve sopa 

nısıfları 

  150  

Sazgın karyesi Mehmed Gühe’de bezr-i hınta kîl 

18 1800 arpa kîl (silik) 

 8 350  

Sâz karyeli Molla Halil oğlu Ahmed’e bezr-i hınta 2,5  0250  

 

Sazgın karyesinde lodada mevcûd galâl hınta kîl 

31 Arpa kîl 7 kuyûda hınta 

  11,5  

Çıkrık karyesinde Hacı Mehmed Ali ile müşterek 

erik bağçesi 

4570  1500  
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Kilisecik karfyesinde Ebubekir oğlu Hasan 

yedinde erik bağçesi 

  1000  

Kilisecik karyesinde Selman yedinde bâğ sülüsân 

hissesi 

  0100  

Yabanlı karyesinde Mustafa Gühe yedinde ceviz 

eşcârları nısıf hissesi 

  3500  

 

Sayfa Numarası: 140 

 

                               Cinsi 

 

 Miktarı Guruş 

Yabanlı karyesinde bedestan Şeyhi ile müşterek 

tarla etrâfında eşcâr bahâsı 

  250  

Kullu yedinde olan tarla kenarında olan eşcâr 

bahâsı 

  300  

Hacı Ahmed yedinde olan tarla kenarında eşcâr 

bahâsı 

  300  

Mevlâ Mehmed yedinde olan tarla bağın nısıf 

hissesi 

  100  

Yabanlı karyesinde olan iki kıt‘a tarlada olan 

tandır  

  300  

Yabanlı karyesinde bezr-i hınta 4semen şa‘ir 6 

semen 

  100  

Kara Çomak karyesinde mevcûd anbar ve adada 

galâl 

  7645  

Hınta kîl 77 guruş şa‘ir kîl 50 guruş   7950  

 

Kara Çomak’da Alıcı Ali yedinde karşu bâğda 

kara bâğ tamâmı 

400  400  

Kara Çomak’da Paşu yedinde ihlak ve karalık 

bâğ-ı dehn 

  0500  

Merkûm yedinde mahall-i mezbûrda ihlak bâğ 

nısfı tek 

1000  0250  

Kara Çomak’da Ahmed yedinde karalık bâğ nısfı 

tek 

300  0100  

Katırlı oğlu Mehmed yedinde kara ve ihlak bağın 

tamamı 

  0400  

Halk yedinde ihlak ve karalık bâğ tamâmı tek 400  0400  

 

Derebâğ nâm mahalde Alıcı Ali yedinde karalık 

bâğ tamâmı 

  600  

Kara Çomak’da Derebâğ nâm mahalde Kürt 

Mehmed yedinde karalık bâğ tamâmı 

  0600  

Mahall-i mezbûrda Halil yedinde hıyarlık nısıf 

hissesi 

300  1000  

Kürt Mehmed yedinde ihlak bağın tamâmı 500  0500  

 

Küçük Muzura yolunda Kürt Mehmed yedinde   1500  
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ihlak bâğ tamâmı 

Derebâğ’da Keleş yedinde karalık bağın nısfı 800  0400  

 

Küçük Muzura yolunda Kel Ahmed yedinde ihlak 

bâğ nısfı 

1000  0250  

Mahall-i mezbûrda Hasan yedinde ihlak bağın 

nısfı 

1500  0750  

Mahall-i mezbûrda Katırlı oğlu yedinde karalık 

bâğ tamâmı 

  0250  

Ziyâret yolunda ihlak bağın nısıf hissesi   0150  

 

Karşuda Halil yedinde ihlak bâğ nısıf hissesi 1300  0650  

 

Kara Çomak’da karşuda Halil yedinde karalık bâğ 

nısfı 

900  0450  

Karşuda merkûm Halil yedinde diğer karalık bâğ 

nısfı 

740  0600  

(silik) berber Ali 3  300  

 

Kürt Mehmed’e merkeb ve sopa nısıfları 2  100  

 

(silik) Ali’lere merkeb ve sopa nısıfları   100  

 

Halkda merkeb ve sopa nısıfları   100  

 

Kara Çomak’da çadır 1  300 

 

Alıcı Ali yedinde arı nısfı 10 8 100  

 

Kara Çomak’da Halil’de keçi7 camış 3 nısıf 

hissesi 

  200  

Mesto’da keçi nısfı 2/1  400  

 

Alıcı Ali’de keçi nısfı bir aded  8 20  

 

Korgun karyesinde mevcûd galâl  8 1225  

 

Korgun’da acem oğlu Hoca’da bezr-i hınta kîl 3,5  270 

 

Mercimek kîl 1  100  

 

Merkûmda merkeb ve sopa nısfı   150  

Korgun karyesinde kara başda Hoca yedinde 

hıyarlık tamâmı eşcârı 

160  160  
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Sayfa Numarası: 141 

 

                                    Cinsi 

 

Miktarı Guruş 

Korgun karyesinde çekdemli depede Hoca Efendi 

yedinde hıyarlık tamâmı 

160 1600  

Bint yolunda karalık bağın tamâmı tek 750 0750  

 

Küçük Muzura yolunda karalık bağın 750 0750  

 

Küçük Muzura takımında karalık bağın tamâmı 1200 1200  

 

Ayvek oğlu yedinde Ağlîle bağın ve hıyarlık tamâmı 

dehn tek 

600 1710  

Kenderli Yusuf yedinde dehn-i ihlak bâğ 250 0150  

 

Zehrâ’nın oğlu kara oğlan yedinde karalık bâğ-ı dehn 600 0300  

 

Güreniz karyesinde Erik türâbında cam sarı yedinde 

karalık ve (silik) 

 0400  

Erik türâbında Deli Mehmed yedinde karalık bâğ ve kaşık 

ve cehre 

300 1000  

Erik türâbında arab yedinde karalık bâğ 400 0400  

 

Erik türâbında Levmeli yedinde müşterek ihlak bâğ 700 0887,5 

 

Erik türâbında Kör Ali yedinde ihlak bâğ 600 1000  

 

Kadılı karyesinde Kel İbrahim yedinde bâğ 600 0300  

 

Ebedin nâm mahalde Deli Mehmed yedinde bâğ ihlak 

tamâmı 

600 0200  

Suluk altı köyü mahalde Mehmed Gühe ve Kadir ve 

Galveş oğlu Hüseyin ve Mustafa ve Deli Mehmed ile 

müşterek 

400 0300  

Yağlıca türâbında Tâhiroğlu Ali yedinde ihlak bâğ nısfı 0500 02000  

Yağlıca türâbında merkûm Ali yedinde ihak bâğ tamâmı 0200 0050  

 

Borucu türâbında Alveş oğlu Hüseyin yedinde armutlu 

bâğ 

0400 0300  

Borucu türâbında Deli Mehmed yedinde ihlak bâğ 0500 0625 

 

Borucu türâbında Selvek oğlu Ahmed yedinde ihlak bâğ 0250 0250 

 

Borucu türâbında Kara Ali yedinde ihlak bâğ 0200 0050  

 

Borucu türâbında Deli Mehmed yedinde ihlak bâğ  0200 0100  
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Borucu türâbında Kel Halil yedinde ihlak bâğ 0300 0300  

 

Borucu türâbında Laluk oğlu Kara Ali yedinde bâğ 0500 0350 

 

Borucu türâbında Çavuş ve Kara Ali yedlerinde bâğ 0400 0300  

 

Borucu türâbında Boncukbağ Keleş yedinde ihlak ve 

karalık bağı 

600 0600  

Mahall-i mezbûrda Alveş oğlu yedinde karalık bâğ 400 0600  

 

Borucu türâbında Mehmed Gühe birâderi Mehmed 

yedinde karalık 

500 0600  

Mahall-i mezbûrda Gevherci Mustafa’dan vefâen aldığı 

ilhak 

1000 1500 

Mahall-i mezbûrda Mustafa yedinde karalık bâğ kıt‘a 0600 0200  

 

Mahall-i mezbûrda Hind oğlu Mehmed yedinde karalık 

bâğ 

0500 0500  

Borucu türâbında Küçük Ali oğlu Mustafa’dan vefâen 

aldığı karalık bâğ 

 0500  

Borucu türâbında merkûm yedinde karalık bâğ  0600 0100  

 

Mahall-i mezbûrda Küçük Ali oğlu Mehmed yedinde 

karalık 

0500 0500  

Mahall-i mezbûrda İbiş Gühe yedinde kara bâğ 0600 0750  

 

Mahall-i mezbûrda Cedce oğlu Osman yedinde bâğ kaz 0200 0200  

 

Borucu türâbında Eyyüb oğlu Mehmed yedinde karalık 

bâğ Hacı Merze ile müşterek bâğ 

250 250  

Mahall-i mezbûrda Hâmu Gühe yedinde merkûm 

Hüseyin Merze ile müşterek bâğ karalık 

 400 

Mahall-i mezbûrda İbiş Gühe yedinde ihlak ve karalık 0700 400  

 

Mahall-i mezbûrda Kara Ali yedinde karalık bâğ 0500 400  

 

Borucu türâbında Deli Mehmed yedinde karalık bâğ 0500 300  

 

Mahall-i mezbûrda İbiş Gühe yedinde karalık bâğ 0400 100  

 

Mahall-i mezbûrda Küçük Ali oğlu Mustafa yedinde olub 

vefâen aldığı karalık bâğ 

200 200  
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Sayfa Numarası: 142 

 

                                 Cinsi 

                  

Miktarı Guruş 

Mahall-i mezbûrda merkûm yedinde karalık bâğ vefâen 

tek 

0250 0250  

Mahall-i mezbûrda Alveş oğlu yedinde karalık bâğ  1000 0200  

 

Borucu türâbında Eyyüb oğlu Mehmed’den alınan karalık 

bâğ 

0500 0500  

Mahall-i mezbûrda Gevherci Mustafa yedinde olub 

vefâen alınan bağ nısfı zeytün mülkü olub  

500 3500  

Tutluca türâbında Gühe oğlu Mehmed yedinde samanlık

  

1150 0250  

Tutluca türâbında Deli Mehmed yedinde ihlak bâğ 1000 0500  

 

Utcak türâbında Eyyüb yedinde karalık bâğ 0500 0500  

 

Mahall-i mezbûrda Levceli oğlu Mehmed Gühe yedinde 

ihlak bâğ vefâen 

2000 2950 

Mahall-i mezbûrda Selev oğlu Hüseyin yedinde ihlak bâğ 0500 0400  

 

Çabdan Hüseyin oğlu Mustafa yedinde karalık bâğ 0800 0100  

 

Suboğaz türâbında Alveş oğlu yedinde karalık bâğ 1000 0800  

 

Mahall-i mezbûrda reddü karındaş Ahmed yedinde 

karalık bâğ 

0600 0700  

Mahall-i mezbûrda Alveş oğlu yedinde karalık bâğ 

 

600 1200  

Mahall-i mezbûrda İbiş Gühe oğlu Kara Ali yedinde ihlak 

bâğ 

1300 0200  

Suboğaz tütrâbında Alveş oğlu yedinde ihlak bâğ 1000 1000  

 

Mahall-i mezbûrda iş Ali yedinde ihlak bâğ 1000 1000 

  

Borucu türâbında Tekeşli Ahmed yedinde karalık bâğ 0300 0300  

 

Güreniz’li Hüseyin ile müşterek merkûm yedinde olan 

hayvanât keçi 40 koyun 8 kuzu 4 oğlak 20 tek 2 nısıfları 

 1325  

Erik türâbındaKel Mehmed yedinde Karim türâbında 250 250 

  

Mahall-i mezbûrda Paşa Mehmed’e karalık bâğ tek  250 375 

  

Mahall-i mezbûrda Karakız oğlu Mehmed’e karalık bâğ 

tek 

200 0300  

Mahall-i mezbûrda Toplu Ahmed’e karalık bâğ 200 0400 
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Mahall-i mezbûrda Köse Mustafa ve karalık bâğ 450 0500  

Mahall-i mezbûrda Osman Gühe oğlu Hamu yedinde 

karalık 

200  0400 

Karîm’de Küçük Osman’da karalık bâğ 150 0300  

 

Mahall-i mezbûrda Kızılcık Osman’da karalık bâğ 150 0300 

 

Mahall-i mezbûrda Turali oğlu Mehmed Ali’den kara bâğ 150 0100  

 

Mahall-i mezbûrda Kel Hasan oğlu Mehmed yedinde kara 

bâğ 

200 0150  

Mahall-i mezbûrda Kara Ahmed yedinde karalık bâğ 500 0100  

 

Karîm’de İşki Mehmed’e karalık bâğ 125 00200  

 

Heyvek ardında Çekirdek Ali yedinde ihlak bâğ ve zeytün  0100  

 

Mahall-i mezbûrda merkûm yedinde ihlak bâğ ma‘a 

zeytün 

450 0600  

Güzel tarla nâm mahalde iş yedinde ihlak bâğ 1000 1500  

 

Bozdere nâm mahalde Karakız oğlu Mehmed’e ihlak bâğ 1200 1300  

 

(silik) Yedinir nâm mahalde İsmâ‘il’de ihlak bâğ 1250 1500  

 

Balonlu Yorat nâm mahalde Çekirdek Ali yedinde 

hıyarlık 

0200 0400  

(silik) başında mahall-i İsmâ‘il’de hıyarlık 1200 1600  

 

 

Sayfa Numarası: 143 

 

                                   Cinsi 

 

Miktarı Guruş 

Merkûm İsmâ‘il’den vefâen alınan bâğ tek   600  500  

 

Bozdere’de Karakız oğlu Mehmed’den vefâen 

alınan bâğ tek 

200  300  

Battal büyükde Kara Halil yedinde büyük bağda 

fındıklık kıt‘a 

1  700  

Mahall-i mezbûrda merkûm Halil yedinde nısıf 

hisse fındıklık kıt‘a 

1  1000  

Mahall-i mezbûrda Cafer oğlu Mehmed yedinde 

fındıklık kıt‘a 

1  500 

Demirci karyesinde Urfalı oğlu yedinde müşterek 

fındıklık kıt‘a 

1  1200  

Kabr başında Cafer oğlu Mehmed’e fındıklık kıt’a  1  200 
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Evci bayırında Cafer oğlu Mehmed’e fındıklık kıt’a 1  4000  

 

Battal Heyvek’de Küçük Heyvek başında Deveci 

oğlu Ali’den vefâen alınan fındıklık kıt‘a 

1  1000  

Demirci depesinde Köse Mehmed’den alınan 

vefâen fındıklık kıt‘a 

1  1250  

Yine mahall-i mezkûrda Boşnak Halil’den ihlak bâğ 

ve zeytün 

1500  2000  

Battal Heyvek’de kapu başında Halil yedinde bâğ 

ve zeytün kıt‘a 

1  1000  

Bozdere nâm mahalde Şeyh Mehmed’e   1500  

 

Karalık bâğ 500  400  

 

Hıyam yolunda Boşnak Halil’de ihlak bâğ 800  500  

 

Kumlu derede Cafer oğlu yedinde ihlak tek  400  400  

 

Mahall-i mezbûrda Şeyh Mehmed yedinde ihlak 

bâğ 

1500  1500  

Battal Heyvek’de Kumlu derede Osman oğlu 

Mehmed yedinde ihlak bâğ  

400  600  

Mahall-i mezbûrda Cafer oğlu yedinde ihlak 500  500  

 

Kürt türâbında Hatîce Hâtun ile müşterek bağçe 2000  kıt’a

1 

 

Hıyam türâbında kaba armutda Abdullah ile 

müşterek bağçe kıt‘a 

1  300  

Hıyam türâbında değirmen karbında Derviş oğlu ile 

müşterek bağçe kıt‘a 

1  400  

Hıyam türâbında kuyu deresinde fındıklık kıt‘a 1  2000  

 

Camazlı deresinde Halil yedinde müşterek fındıklık 

kıt‘a 

1  1000 

Camazlı deresinde Mehmed ile müşterek fındıklık 

kıt‘a 

1  600  

Camazlı deresinde Mehmed ile müşterek fındıklık 

kıt‘a 

1  400  

Depeordu nâm mahalde Ramu oğlu Mehmed 

yedinde 

  1500 

Depeordu nâm mahalde Kâsım Gühe‘den vefâen 

alınan kıt‘a 

1  3000  

Kürt türâbında ve Mehmed ile müşterek bağçe 1  3000  

 

Kürt türâbında Molla Mehmed yedinde müşterek 

bağçe kıt‘a 

1  1000  

Suboğaz türâbında Heyvek ardında Mehmed Ali 

yedinde ihlak bâğ tek 

1300  2000  

Suboğaz türâbında Mehmed Ali yedinde ihlak bâğ 800  1500  
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Suboğaz türâbında Cafer ve Mehmed Ali yedinde 

bâğ 

1200  800  

Suboğaz türâbında Muhıt Efendi ile müşterek 

Mehmed Ali yedinde ibişbâğ 

500  750  

Bâğ deresinde Mehmed Ali (silik) ihlak bâğ 800  1000  

 

İbiş oğlu Ahmed yedinde ihlak bâğ 750  500  

 

Yokuş ardında Mehmed Ali yedinde kara bâğ 1000  120 

 

Mahall-i mezbûrda Mehmed Ali oğlu Ahmed 

yedinde karalık bâğ 

700  1000  

Geli karyesinde ihlak bâğ 700  700  

 

Kebirli mezra‘asında alınan bâğ 350 8 600  

 

Mahall-i mezbûrda yartıksız Ali’den alınan bâğ 130  280  

 

Kîle yende mahlût bâğ 

 

600  200 

 

Sayfa Numarası: 144 

 

                                Cinsi 

 

Miktarı Guruş 

Kızılok’da Seyyid Efendi’den alınan bâğ nısfı 150 600 

 

Bağlı derede Şerikci oğlundan alınan bâği  7000 4000 

 

Kibârlı’da fındık üç rubu‘ hisse kıt‘a 1 600  

 

Mahall-i mezbûrda fındık sülüs hisse 1 300 

  

Karadağda hıyarlık ve fındık 150 200  

 

Köy karbında Kapu Mehmed ile müşterek hıyarlık 150 50  

 

Mahall-i mezbûrda Paşa’dan alınan hıyarlık  50 

  

Mahall-i mezkûrda İsmâ‘il’den alınan hıyarlık 150 50  

 

Mahall-i mezbûrda Selev yedinde hıyarlık 200 100 

  

Mahall-i mezbûrda Cerrah yedinde hıyarlık 100 50  

 

Mahall-i mezbûrda Memiş yedinde hıyarlık 300 600  
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Mahall-i mezbûrda Hacı hıyarlığı vefâen bir kıt‘a 1 400  

Yine Gühe hıyarlığı vefâen  kıt‘a 1 650  

 

Ali’nin karalık bâğ  700  

 

Def‘a Ali’nin ve Dımışkı bâğı vefâen  2000  

 

Cerrâhak ve Dımışkı bağı vefâen  150  

Gühe‘nin ihlak bâğ 8 1400  

 

Kel Şerif’in ihlak bağı vefâen kıt‘a 1 130  

 

Geli karyeli Hâmu’n bağı vefâen 1 700  

 

Alveş (silik)  300  

 

Yerîk oğlunun ihlak bâğı vefâen 1 200  

 

Âişe oğlu Ali’nin Dımışkı bâğı vefâen 1 700  

 

Musâ’nın karalık bağı vefâen 1 100  

 

Tilfâr karyesinde oruç gâzîde Hüseyin Abdullah’dan 

alınan hıyarlık 

100 300  

Mahall-i mezkûrda Toplu kadıdan alınan zeytün ve 

hıyar ve fındık 

300 2500  

Mahall-i mezkûrda Osman Hüseyin’den zeytün 8 800  

 

Mahall-i mezkûrda Keşli Ahmed ile müşterek zeytün 40 250  

 

Mahall-i mezkûrda Kara Bıçak oğlundan hıyarlık 40 250  

 

Mahall-i mezbûrda Topcu’dan alınan zeytün 11 300  

 

Mahall-i mezbûrda Demirci Ali’den alınan müşterek 

zeytün 

40 100  

Mahall-i mezbûrda Güzel Hisarlı’dan alınan müşterek 

zeytünlük 

65 500  

Mahall-i mezbûrda Hacı Şerif’den alınan zeytünlük 12 100  

 

Mahall-i mezbûrda alınan fındık ve zeytün 15 800  

 

Mahall-i mezbûrda taburdan alınan zeytün 60 400 

 

Def‘a dâvîden alınan zeytün   2 25  

 

Tilfâr türâbında Hoca’dan alınan zeytün 50 1000  
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Bozderede Hacı Ahmed ile müşterek zeytün  40 1000  

 

Mahall-i mezbûrda dâvîden alınan hıyarlık 100 1000  

 

Mahall-i mezbûrda kadıdan alınan zeytün (silik) 100 1000  

 

Mahall-i mezbûrda Çavuş ve Hacı Abdullah’dan alınan 

zeytün ve hıyar 

100 1000  

Mahall-i mezbûrda Hüseyin oğlu Mustafa’dan alınan 

zeytün 

1,5 150  

Mahall-i mezbûrda Kâsuk oğlu (silik) müşterek zeytün 20 200  

 

Mahall-i mezbûrda Fazıl’dan alınan müşterek zeytün ve 

fındık  

200 2000  

Mahall-i mezbûrda dâvîden alınan zeytün ve hıyar  60800 1000  

 

Mahall-i mezbûrda Levek oğlundan 60 100  

 

Mahall-i mezbûrda Hüseyin oğlundan zeytün ve hıyar 40 1300  

 

Tilfâr türâbında Mahmud’dan alınan zeytünlük 11 50  

 

Mahall-i mezbûrda Hasan’ın oğlu Mustafa’dan alınan 

zeytün 

20 400  

Mahall-i mezbûrda merkûmdan alınan zeytün 608 300  

 

Mahall-i mezbûrda dâvîden alınan zeytün 14 200 

 

Mahall-i mezbûrda Habis oğlundan zeytün 12 200  

 

(silik) yerinde Küçük Hasan’ın oğlu Abbas’dan alınan 

zeytün 

11 100  

Mahall-i mezbûrda Yunus’dan alına zeytün 150 2000  

 

Mahall-i mezbûrda Hâfız’dan alınan zeytün 100 400  

 

 

Sayfa Numarası: 145 

 

Mahall-i mezbûrda Koca Oğlan ve Küçük Mesut 

oğlundan alınan zeytün müşterek 

40  150  

Mahall-i mezbûrda Hacı Abdullah’dan alınan zeytün 2  15  

 

Mahall-i mezbûrda dâvîden alınan zeytün 10  100 

 

Mahall-i mezbûrda Hacı Abdullah’dan alınan zeytün 3 15 200 

  

Mahall-i mezbûrda Kadı Ahmed’den alınan hıyar 80  800  
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Mahall-i mezbûrda Gevherci’den alınan zeytün 35  250  

 

Mahall-i mezbûrda Erniç oğlundan alınan hıyar ve 

zeytün 

80  100  

Mahall-i mezbûrda Mahmud ile müşterek zeytün 200  2000  

 

Mahall-i mezbûrda Gevherci’den alınan zeytün 80  150  

Mahall-i mezbûrda Tazlı oğlundan alınan zeytün 35  1000  

 

Mahall-i mezbûrda Hamza’dan alınan zeytün ve 

hıyar ve fındık 

150  1500 

Mahall-i mezbûrda Dâvud’dan alınan fındıklık 

tamâmı 

1  50  

Mahall-i mezbûrda Hasan’ın oğlu Mustafa’dan alınan 

fındıklık kıt’a 

1  300  

Mahall-i mezbûrda Habis oğlundan zeytün 150  1000  

 

Mahall-i mezbûrda Kel Kadir’den alınan zeytün 20  1000 

 

Mahall-i mezbûrda Hancı’dan alınan zeytün 20  4000 

 

Mahall-i mezbûrda İsmâ‘il’den alınan zeytün 06  1000 

 

Mahall-i mezbûrda Baki Ali’den alınan zeytün 

müşterek 

60  200  

Kızılok’dan mezra‘sında yenice bâğ müşterek 200  100  

 

Mahall-i mezbûrda yenice bâğ müşterek 200  100  

 

Mahall-i mezbûrda def‘a bâğ yenice 200  100  

 

Kara mezra‘asında Muhki oğlu Hüseyin’den alınan 

fındık 

  200  

Mahall-i mezbûrda yine merkûmdan alınan fındık   300  

 

Mahall-i mezbûrda Hacı Ahmed’den alınan fındık ve 

zeytün 

11  1000  

Mahall-i mezbûrda Hamdi’den alınan zeytün   500  

 

Mahall-i Kapubaşında Kadir’den alınan fındık ve 

zeytün ve hıyar kıt‘a 

  500  

Mahall-i mezbûrda Suboğaz’dan alınan zeytün 30  400 

  

Oruçkadı türâbındaAhmed ile müşterek zeytün 40  100  

 

Cerid karyesinde Ağa’nın Ömer’inden alınan bâğ ve 

zeytün 

  400 

Mahall-i mezbûrda Kürdünoğlundan alınan ihlak bâğ 40  400 
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Mahall-i mezbûrda Kadı’dan alınan bâğ ve zeytün   800  

 

Mahall-i mezbûrda Kürt Ömer’den alınan zeytün 35  900  

 

Mahall-i mezbûrda bazar başından alınan zeytün 35  1000 

 

Mahall-i mezbûrda zübde başından alınan hıyar ve 

zeytün 

  500  

Mahal-i mezbûrda bazarbaşı zâde Ali Efendi ile 

(silik) zeytün 

35  300  

Mahall-i mezbûrda Deli Eyyüb ve Kürd ve 

Mahmud’dan alınan zeytün ve bâğ 

150  5000 

Mahall-i mezbûrda borç Tatar’dan alınan bâğ ve 

zeytün 

  (silik) 

Mahall-i mezbûrda Deli Eyyüb ile müşterek bâğ ve 

zeytün  

  200  

Mahall-i mezbûrda Eyyüb oğlu Mehmed’e bâğ ve 

zeytün müşterek 

  200  

Mahall-i mezbûrda Eyyüb oğlu yedinde bâğ ve 

zeytün müşterek 

1  200  

Hacı İbrahim oğlu Osman ile müşterek bâğ ve zeytün 1  2000 

 

Hacı oğlu Halil ile müşterek bâğ ve zeytün 1  300  

 

Hayta oğlu ile müşterek bâğ ve zeytün 1  200  

 

Haris oğlu Ali ile müşterek bâğ ve zeytün 1  200  

 

Koca Ahmed ile müşterek bâğ ve zeytün 1  200  

 

Molla Ali oğlu ile müşterek bâğ ve zeytün 1  1500 

 

Mahall-i mezbûrda Emir Ömer’den alınan bâğ ve 

zeytün 

1  400 

Cebeci Mustafa’dan alınan bâğ ve zeytün 1  6000  

 

Deli Ömer’den alınan hıyar ve zeytün 65  4500 

 

Kereste tarîkında Hacı Nuh Efendiden ve Kel 

Eyyüb’den alınan bâğ ve zeytün 

1620  4000  

Kuçcu tepesinde Deli Eyyüb’den alınan hıyar ve 

zeytün 

600  3004  

Bakkal Mahmud ile müşterek bâğ ve zeytün 1200  2000 

 

Çamoğlu Mehmed ile müşterek bâğ ve zeytün 900  400  

 

Hekim’den alınan zeytün ve hıyar 500  7000  

 

Abaz yurdunda Osman oğlundan alınan bâğ ve 

zeytün 

1000  3000  
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Kürdün oğlundan alınan bâğ ve zeytün 1000  1200 

 

Abbas ile müşterek bâğ ve zeytün 400  300  

 

Neccar oğlu ile bâğ ve zeytün müşterek 1000  500 

  

Def‘a Abbas ile müşterek bâğ ve zeytün 1200  0400 

  

Kürd yerinde Abbas ile müşterek bâğ ve zeytün 400  300 

  

Kızılcakend yolunda Pazar başından alınan zeytünlük 35  2000 

  

 

Sayfa Numarası: 146 

 

                           Cinsi Miktarı Guruş 

Ağa’nın Amr’ından alınan bâğ ve zeytünlük 200  600  

Kürd’den alınan zeytünlük 60  1000  

Pâk büyük oğlu Mustafa ile müşterek hıyar sülüs 

(silik) 

101  350  

Ağa Amr ile müşterek bâğ ve zeytün  300  100  

Palandere’de Bazarbaş’dan alınan zeytünlük 30  400  

Def‘a merkûmdan alınan bâğ ve zeytün 400  500  

Hacı Nuh Efendi’den alınan zeytünlük 40  2000 

Kavunluk’da Bazarbaş’dan alınan zeytünlük 35  600  

Pazar başından ve Mahmud’dan alınan zeytünlük 80  2000 

Def‘a pazar Bazarbaş oğlundan başından alınan 

zeytünlük 

100  5000  

Telkar yolunda Yusuf Ağa ile müşterek zeytün 70  600  

Bazarbaş oğlundan alınan zeytün ve hıyar 30  250  

Yusuf Ağa’dan fındıklık  600/1  800  

Hacı Nuh Efendi ve sâireden evâr ve zeytünlük 750  5000  

Bazarbaş oğlundan alınan bâğ ve zeytün 1200  3000  

Çam Abav’dan alınan bâğ ve zeytün 700  6000  

Banâk nâm mahalde Hacı Nuh Efendi’den zeytün  98  1000  

Akçe ahûrda mahalden alınan bâğ ve zeytün 400  400 

Kara Depe’de Bazarbaş’dan alınan zeytün  100  1800  

Bazarbaş oğlundan Hacı Şeyh oğlu müşterek kıt‘a 1  600  
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Elbenânlı oğlundan zeytün ve fındık 60  1200  

Ağa’nın Amr’ından alınan başakda zeytün ve hıyar 120  800 

Bazarbaş oğlundan alınan 20  800  

Mağara urgunda Ahmed Çelebi’den alınan zeytün ve 

hıyar ve fındık 

100  1000  

Kışla’da Yakub oğlundan 15  400 

Sarıkaya’da Selvek oğlundan alınan ve sâirinden 

fındık 

60  4500  

Güllübağ’da zeytünlük 100  4000  

Ziyâret urkunda Bazarbaş’dan alınan zeytünlük 80  3000  

Mahall-i mezbûrda Başıbüyük oğlundan ve Hacı 

Nuh Efendi’den alınan hıyar ve zeytün 

210  3000  

Harman yerinde Ağa’nın Amr’ından alınan zeytün 35  400  

Taşkın Seylan’da Bazarbaş oğlundan 600  1000  

Bazarbaş oğlundan tarlada ceviz 1  50  

Tatar’dan alınan tarlada ceviz eşcârı 1  80  

Kadı Ahmed’den alınan tarla ve ceviz eşcârı 2  200  

Başıbüyük tarlasında hınta-i bezr 3  30  

Memiş oğlu tarlasında hınta-i bezr 3,5  35  

Neccar oğlu Ali’de olan tarlada hınta-i bezr 3  30  

Kürdün oğlu yedinde hınta-i bezr 4  40  

Memiş oğlu Mâmû’da şa‘ir-i bezr 4  15  

Halil’de hınta-i bezr 3,5  35  

Hamlen oğlu Ahmed’e hınta-i bezr 2  20  

Hamlen oğlu Mâmû’da müşterek koyun 3 keçi 13   300  

Kertene’li Mehmed ve hıyar ve fındık 60  400  

Haşeb kantar 3 8 1050  

Mısır darısı 24  1200  

Kertene karyesi türâbında oğlak Muhkitev’den 

alınan zeytün 

50  1000  

Hasekî’den alınan zeytün 100  3000  

Ayntâb yolunda Deli Hasan’dan alınan hıyar ve 

zeytün 

132  2000  

Ahmed Alves’den alınan zeytün 30  400  

Ceviz eşcârı 1  60  
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Koyun ve keçi müşterek 44/22  1000  

Mehmed Gühe’de hınta-i bezr şa‘ir 16/60 16 160  

Kefercil karyesinde Emir Ahmed oğlundan alınan 

bâğ ve zeytün 

700  700  

Esed Beşe oğlu ile müşterek bâğ ve zeytünlük 400 8 500  

Balanlı’da bâğ ve zeytün 1900 8 3000  

Deviş’den alınan hıyar 150 8 1500  

Heyvek’de Hacı Mehmed ile müşterek Çıran oğlu 

yedinde 

400  300  

Osman ile müşterek bâğ 100  200  

Emin oğlu yedinde bâğ 200  100 

Heyvek’de bâğ zeytün 400  500  

Ceben oğlunun Kuzuluk ve zeytün kıt‘a  8 1000  

Mehmed Gühe ile müşterek hıyar 140  150 

 

Sayfa Numarası: 147 

 

                      Cinsi  Miktarı Guruş 

Taşkesen’da hıyar 110  110  

Sakızlı’da Hacı Mehmed ile müşterek bâğ ve zeytün 200  200 

Kışla’da Hacı Mehmed ile müşterek hıyarlık 200  700  

Harman başında Halil yedinde hıyar ve zeytün 

müşterek 

400  300 

Mahall-i mezbûrda Abdullah ile müşterek bâğ ve 

zeytün 

800  700  

Bekir oğlundan alınan hıyarlık 400  2000  

Hacı Osman oğlu yedinde hıyar 100  500  

Halil yedinde kara bâğ 200  250  

Derviş’den alınan bâğ ve zeytün 400  500  

Hacev çukurunda Şaban oğlu ile müşterek bâğ 600  600  

Osman oğlundan alınan Bakkal Mahmud ile 

müşterek bâğ ve zeytün eşcârları 

2000  2000  

Hamek’den alınan zeytün 40  600  

Hacı Nuh Efendi’den zeytün 200  4000 

Bakkal Mahmud ile müşterek zeytün 35  1500  
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Hacı Nuh Efendi’den alınan zeytün 30  1000  

Yakub oğlu ve Hamek’den alınan zeytün 20  600  

Maya’nın oğlundan alınan hıyar 70  700  

Torlu’da Güllü’den alınan zeytün 40  1500  

Molla Hasan’dan alınan zeytün 50  1500  

Yapracıklı’dan alınan bâğ ve zeytün 1150  2500  

Bekir’den alınan bâğ ve zeytün 200  600  

Mehmed’in ıyâlinden alınan bâğ ve zeytün 900 8 2500  

Ağcekend karbında bilmez yerinde kara yedinde 

zeytün 

150  6000  

Demirci oğlundan alınan zeytün 40  1000  

Deli Camuk oğlundan alınan zeytün  5  300  

Bekir Cebe’den alınan hıyar 300  2500  

Hacı Mehmed’den alınan hıyarlık 80  400  

Tavşan Tepe’de Hacı Musa’dan alınan zeytün 24  800  

Ahmed’in oğlundan alınan zeytün 50  800  

Kızılcakend türâbında Tavşantepe’de İbik oğlundan 

alınan zeytün 

65  1500  

Mahall-i mezbûrda Hacı Şerif’den alınan müşterek 

zeytünlük 

40  600  

Birecik yolunda Körkuyu’dan alınan hıyar ve zeytün 400  2500  

Acur yerinde fındıklık kıt‘a 18  7500  

Osman Gühe oğlundan alınan bâğ ve zeytün ve 

hıyarlık kıt‘a 

1  2000  

Zerkil yolunda Deli Mehmed oğlundan alınan zeytün 

ve hıyar ve bâğ 

1  800 

Zimmî Mukâs’dan alınan zeytün 12  300  

Hacı Abdü’l-gınâ’dan alınan zeytün 150  4000  

Güzel Gühe’den alınan zeytün 15  300  

Kumcu’dan alınan zeytünlük 40  400  

Zahracı oğlundan alınan zeytünlük 13  500  

Hâzır’dan alınan zeytünlük 40  1000  

Abdi oğlundan alınan zeytünlük 600  700  

Şebhû’dan alınan bâğ ve zeytünlük 300  500  

Kırkdelik’de Deli oğlundan alınan zeytünlük 100  4000  
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Harâbe incirden Molla Hüseyin zeytünlük 80  2000  

Boz Hasan oğlundan alınan zeytünlük 60  1000  

Kırkdelik’de Osman Gühe oğlundan alınan Fındık ve 

zeytün 

150  2000  

Mağara tepesinde Osman Gühe oğlundan alınan 

zeytünlük 

60  1500  

Halil oğlundan alınan zeytünlük 100  2000  

Kara Mehmed Ali’den hıyar ve zeytünlük 300  1000  

Başak’da merkûmdan alınan zeytünlük 30  500  

   

Sayfa Numarası: 148 

 

                          Cinsi Miktarı Guruş 

Abkir’den alınan zeytünlük 1  1000  

Mehmed Ali yedinde zeytünlük 9  200 

Keferbostan karyesinde erik mezra‘asında hıyar 500  5000  

Heyvek’de zeytünlük ve bâğ 1000  1000  

Kibâr yedinde hıyarlık 100  500  

Elif oğlu hıyarlık 150  300 

Hasan yedinde bâğ  400  500  

Merkûm ile müşterek Dımışki bâğ bağçesi 1000  250  

Burak yedinde karalık bâğ 1000  1200 

Hâcev yedinde karalık bâğ 500  250  

Durmuş oğlunda inek 2 buzağı 1 koyun nısfı 5  8 300  

Uzunoluk karyesinde Ahmed yedinde hıyarlık 250 8 2000  

Böğrüdelik’de kabarcık bâğ 500  700  

Sâmlık’da karalık bâğ 100  500  

Buzludere’de müşterek karalık bâğ 100  1000 

Mahall-i mezbûrda Ali Osman ile müşterek bâğ 100  400  

Tutluca’da karalık bâğ 2000  2350  

Nâlev yedinde öküz tamâmı 8 1 250  

Ahmed ile müşterek hayvan 4  80  

Ahmed’e öküz tamâmı 1  100 

Tutluk mezra‘asında kuş bağçesi nısıf hisse   2000  
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Yaygar ve Hafi nâm mahalde İbik oğlu İbrâhim 

Halil’den alınan bâgât 

5000  14000  

Sâcur başında hanûs bâğ 1500  6000  

Delükde karalık bâğ 1  100  

Uyum sukût karyesinde Uyuz Hacı veresesinden 

alınan bâğ kıt‘a 

1  2000  

Zevkir karyesinde Mustafa ile müşterek bâğ  1500  750  

Boztepe’de merkûm ile müşterek bâğ 1800  675,5  

Neccar oğlu ile müşterek bâğ 1500 8 562,5  

Arabın oğlu Kara ile müşterek bâğ 1000  375  

Sarı oğlu Ali ile müşterek bâğ 900 8 337,5  

Köse Mehmed ile müşterek bâğ 2000 8 750  

Süleyman ile müşterek bâğ 1000 8 375 

Kabaköy türâbında Deli Gühe yedinde ihlak bâğ 700  100  

Merkûm yedinde diğer bâğ 1  200  

Yine merkûm yedinde bâğ 1  200  

Dimişk bâğ 500 8 250  

Merkûm ile müşterek koyun 16 inek 1   400  

Sekvetlik nısfı 1  100  

Deli Ahmed ile müşterek 50000  200  

Durmuş ile müşterek bâğ 1000 8 500 

Borucuk’da harâbe bâğ 1  400  

Deli Hasan ile müşterek inek ve buzâğ 2  100  

Zemge karyesinde Mustafa’da bâğ 1800  450  

Ali Küçük yedinde bâğ 800 8 400  

Merkûm yedinde bâğ 100 8 250 

Def‘a merkûm ile müşterek bâğ 100  500  

Def‘a merkûm yedinde bâğ tamâmı 2500  3750  

Def‘a merkûm yedinde karalık bâğ tamâmı 3000  3750 

Def‘a merkûm ile müşterek karalık bâğ 1000  125  

Keben yolu üzerinde bâğ tamâmı 4000  4000  

Mehmed Gühe ile müşterek ihlak bâğ ve kara 8000  8000  

Mehmed Gühe ile müşterek sevs bâğ 1300  1300  

Hevyek ile müşterek karalık bâğ 8 1200 750 
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Sayfa Numarası: 149 

 

                            Cinsi Miktarı Guruş 

Yine merkûm ile müşterek sevs bâğ 1000  0250 

Hevyek ile müşterek diğer bâğ 3000  4500 

Sumaklık merkûm ile müşterek 500  250  

Merkûm ile müşterek diğer sumaklık 800  200  

Hamek oğlu Dede yedinde ihlak bâğ tamâmı 1400  2800 

Yine Dede yedinde karalık bâğ 1400  2800 

Kuyubaşın’da Bulak türâbında Başoğlan’da iki kıt‘a 

bâğ 

2000  1250 

Bulak’da Geli yedinde ihlak bâğ tamâmı 3000  4500  

Mahall-i mezbûrda merkûm yedinde diğer ihlak bâğ 

tamâmı 

600  900  

Hasan Ağa yedinde ihlakbâğ tamâmı 1100  1100 

Köyün yamacında sumaklık tamâmı   800  400  

Mehmed Gühe yedinde sumaklık 1000  0400 

Kılıç Hasan’ın oğlu Hâmu ile müşterek sumaklık 2000  1250 

Merkûm Hâmu yedinde Gülbaşın’da karalık bâğ 800  800  

Kesmelik’de Başoğlan yedinde ihlak bâğ 1000  2000  

Eyyüb’den alınan Ziyâret karbında ihlak bâğ 500  250  

Ulucak yedinde ihlak bâğ 500  400  

Mehmed Gühe’de bezr-i hınta 1 şa‘ir 5 … 1 1000  

Hevyek’de bezr-i hınta 3 şa‘ir 2  300  

Ulucak’da bezr-i hınta 4 şa‘ir 3  430 

Hastalıkda bezr-i hınta 1 8 80  

Zemge’de kuyuda mevcûd galâl hınta 20 şa‘ir 15  1950 

Keben karyesinde Ahmed yedinde bâğ tamâmı 100  200  

Merkûm yedinde diğer bâğ nısfı 250  100  

Emir Mıstık oğlu Ahmed yedinde müşterek bâğ 400  399  

Merkûm Ahmed ile müşterek diğer bâğ 350  300  

Kör Ahmed oğlu Mustafa yedinde bâğ nısfı 500  300  

Merkûm ile müşterek hıyarlık hisse 1  600  
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Merkûm Ahmed yedinde bâğ tamâmı 250  350  

Merkûm Ahmed yedinde müşterek merkeb nısfı 1  75  

Abker ile müşterek bâğ 1  100  

Merkûm ile müşterek hıyarlık 78  500  

Âşık Ali ile müşterek bâğ 500  400  

Merkûm ile müşterek diğer hıyarlık 60  120  

Çelebi Ali oğlu ile müşterek bâğ 22,5  100  

Merkûm ile müşterek merkeb 60  180  

Merkûm ile müşterek bâğ 250  120  

Mıstık oğlu Hamek yedinde hıyarlık 100  400  

Merkûm ile müşterek diğer diğer hıyarlık 50  120  

Merkûm ile müşterek merkeb ve sopa 2  150  

Kel Hacı oğlu Mehmed ile müşterek bâğ 500  200  

Kara oğlu Mıstık ile müşterek bâğ  300  200  

Ömer yedinde bâğ tamâmı 400  300  

Kara Ahmed ile müşterek bâğ 750  600  

Merkûm ile müşterek diğer bâğ 400  300  

Merkûm ile müşterek hıyar 80  200  

Pîr oğlu Mehmed Ali ile müşterek bâğ 550  400  

Kel Mehmed ile müşterek bâğ 2  200  

Merkûm ile müşterek hıyarlık 8  150  

Elbekli oğlu Mehmed yedinde bâğ tamâmı 1500  750  

Merkûm ile müşterek bâğ 200  100  

Hüseyin ile müşterek bâğ 500  250  

Merkûm ile müşterek hıyarlık 20  30  

Nizâm Mustafa ile müşterek bâğ 200  200  

Merkûm ile müşterek bâğ 300  100  

Merkûm ile müşterek yenice bâğ 500  100 

Merkûm ile müşterek yenice bâğ 100  100  

Abbas yedinde bâğ tamâmı kıt‘a 3  1500  

Merkûm ile müşterek bâğ 750  750  

Def‘a merkûm ile müşterek bâğ 1100  800 

Merkûm ile müşterek hıyarlık 120  200  
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Merkûm ile müşterek hayvanât koyun 7 keçi 6 inek 2 

buzağı 1 

 8 250  

Kara Aişe ile müşterek bâğ nısfı 500  120  

 

Sayfa Numarası: 150 

 

                          Cinsi Miktarı Guruş 

Yine Kara Âişe ile müşterek yenicesi 200  25  

Mezbûre ile müşterek hıyarlık 80  160  

Kör Ali ile müşterek bâğ 300  200  

Hâlid ile müşterek bâğ 600  300  

Merkûm ile müşterek harâbe bâğ 200  50  

Merkûm ile müşterek hıyarlık 50  50  

Hâvî’nin Uzlu Âişe yedinde bâğ 1  300  

Mezbûre ile müşterek bâğ 410  150  

Ahmed ile müşterek bâğ 500  250  

Def‘a merkûm ile müşterek bâğ 400  200  

Def‘a merkûm ile müşterek hıyarlık 50  50  

Deli Şebhu ile müşterek bâğ  500  200  

Muharrem oğlu ile müşterek bâğ 500  200  

Bâverge karyesinde Ahmed Gühe oğlu Ali yedinde 

bâğ 

750  750  

Hayta yedinde bâğ nısfı 400  200  

Merkûm yedinde Bozacık türâbında bâğın tamâmı 1000  750  

Kilisecik’de Mehmed Ali ile müşterek bâğ 1500  1500  

Merkûm Mehmed Ali yedinde bâğ tamâmı 500  250  

Ali Gühe oğlu Hâmu yedinde bâğ tamâmı 200  100  

Mehmed Ali ile müşterek kuzu 4 keçi 6 oğlak 4   300  

Ataş ile müşterek inek 1 buzağı 1   50  

Kilisecik’de Mehmed Ali hânesinde galâl hınta 37,5 

şâ’ir 36 

1080  2810 

Bekişli karyesinde Ahmed oğlu ile müşterek yenice 

bâğ 

1200  100  

Yine merkûm ile müşterek bâğ yenicesi 500  100  

Merkûm ile müşterek 3,5 14 540 
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Levek oğlu Ahmed ile müşterek bâğ 750  100 

Kurt Ali ile müşterek bâğ 250  050  

Balânkend’li İncek Hüseyin müşterek yenice bâğ 400  050  

Burtu karyeli Arab ile müşterek keçi 16 oğlak 10 

koyun 40 

  395 

Gelice’de merkûm ile müşterek hayvanât keçi 30  355  

Efbikâr’da Arab oğlu Mustafa ile müşterek bâğ 800  700  

Merkûm ile müşterek Keçi deresinde bâğ 900  400  

Sayder oğlu Hasan yedinde bâğ tamâmı 900  700 

Hasan Gühe yedinde bâğ 1000  800  

Ali oğlu Mustafa ile müşterek bâğ 800  250 

İsmâil Gühe ile müşterek bâğ  2500  300  

Merkûm ile müşterek yenice bâğ 1500  050  

Topuz oğlu Mustafa ile müşterek bâğ karalık 700  200  

Merkûm ile müşterek yenice bâğ 150  100  

Topuz oğlu Ali ile müşterek karalık bâğ 300  200 

Merkûm ile müşterek diğer bâğ 150  100  

Mahalli oğlu Mehmed ile müşterek karalık bâğ 300  100  

Yaylacık karyesinde Emine Hâtun ile müşterek bâğ 400  100  

Borucu karyesinde İmam ile müşterek bâğ 100  1500  

Sebge karyesinde anbarda mevcûd galâl hınta 35  2625 guruş,  şa‘ir 392  887,2 

guruş  kilkil 4  60 guruş 

Ufacık karyesinde anbarda meyve 1296  3888  

Ufacık’da anbarda mevcûd galâl hınta 116 870 guruş, şa‘ir 114 3220 guruş, 

Kilkil 50  750 guruş, akdarı 232  690 guruş 

Ufacık’da Delioğlan oğlu ile müşterek bâğ 400  400  

Merkûm ile müşterek çukur bâğ 500  500  

Duran oğlu bağının nısfı 1250  1300 

Merkûm yedinde karalık bâğ 500  500  

Yine merkûm ile müşterek yalangoz bağ 1750  1750 

Merkûm ile müşterek koyun nısfı 40 900 guruş keçi 26 kuzu 16 oğlak 10 890 

guruş  

Merkûm ile müşterek merkeb 2  260  

Merkûm ile müşterek hıyarlık 1  130  

Hamuk oğlu ile müşterek bâğ 500  500  
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Merkûm yedinde bâğ tamâmı 800  800  

Merkûm yedinde Mecaknı türâbı bâğ nısfı 1000  1000  

Merkûm yedinde olan hayvanât koyun 20 keçi 11 kuzu 9 oğlak 4 1310  

Merkûm ile müşterek inek 1 dana 1 merkeb 2   500  

Kara Gühe’de bâğ 2000  2000  

Merkûm ile müşterek bâğ 600  600  

Merkûm ile müşterek karalık bâğ 750  750  

Merkûm ile müşterek bâğ 150  150  

 

Sayfa Numarası: 151 

 

                          Cinsi Miktarı Guruş 

Merkûm ile müşterek inek 1 merkeb 4  8 250  

Karındaş Musa ile müşterek merkeb 2 sopa 1 inek 1    300  

Ali Efendi oğlu bâğı 1100  800  

Kapaknu türâbı bâğ nısfı 400  400  

Karaban ile müşterek bâğ 400  400  

Erikli bâğ nısıf 800  1000  

Merkûm yedinde bâğ tamâmı 2000  1500  

Merkûm ile müşterek merkeb 2  150  

Merkûm’da koyun 3 keçi 2 oğlak 1   150 

Merkûm’da emânet inek tamâmı 1  250  

Elif oğlu Mustafa yedinde bâğ nısıf 300  250 

Aşvek oğlu yedinde bâğ nısfı  250  150  

Hamek yedinde bâğ tamâmı 800  600 

Merkûm ile müşterek yenice bâğ 1  50  

Merkûm ile müşterek koyun 8  1600 

Boşnak oğlu Ahmed ile müşterek hıyarlık ve yenice 

bâğ 

2  175  

Merkûm yedinde bâğ tamâmı   500  

Sopa nısfı 1  20  

El-hâc Musa yedinde çukurbâğ nısfı 600  500  

Kelben türâbı merkûm yedinde bâğ tamâmı 800  600  
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Mahall-i mezbûrda diğer bâğ tamâmı 400  200  

Elif oğlu ile müşterek olan inek 1 dana 1 koyun 1 keçi 6 tosun 1125 

Merkûm ile müşterek yenice 1  80 

Nazlızâde ile müşterek bâğ 600  600  

Ceviz eşcârı 1  60  

İmam ile müşterek inek ve buzağı 8   150 

Kelben türâbında değirmen altı tarlada ceviz ve çınar 

eşcârları 

  600 

Görmeli türâbında kök değirmen mahallinde bâğ 400  400  

Mahall-i mezbûrda diğer bâğ 400  400 

Mahall-i mezbûrda diğer bâğ 1  200 

Armutlu nâm mahalde 1  150  

Levhan yolunda bâğ 1  600  

Meydancıkda bâğ 1  200  

Halil Gühe ile müşterek bâğ 1200  1000 

Sarıokda bâğ 1 100 600  

Arîk oğlu ile müşterek bâğ 450  200  

Buracık türâbında bâğ 2000  1500  

Mahall-i mezbûrda bâğ 600  200 

Uzun Gühe oğlundan alınan bâğ 1  300  

Levhan Hevyek ardında hıyarlık 1  300  

Karacılık’dan alınan hıyarlık 1  500  

Berekanlı aşîretinden Kürt Beko’dan tahsîl olunan 

bâğ 

8  12750  

Mecderci Sâdık Efendi’nin câriye bedelinden   370  

Tahtamur’lu karyeli Tan’lı oğlu Mehmed ve İsmâil 

ve Cıkanlı oğlundan tahsîl olunan 

  13375,5 

Cem‘an yekûn    879364,5  

Techîz ve tekfîn ve keffâret-i yemîn ve savm-ı salât 

bâ-vasiyet-i müsebbit   

8  25000  

Bâ-vasiyet-i müsebbit mülk-i akâr ve kaziyye 8  25000  

Karındaş Hacı Mustafa’ya bâ-vasiyet-i müsebbit 8  29000  

Kız karındaş vasiyet-i müsebbit 8  14500  

Mihr-i muahhar zevce-i mezbûre Hatîce Hâtun   150,5  

Mihr-i muahhar zevce-i mezbûre Âişe Hâtun 8  1000  
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Mihr-i muahhar zevce-i mezbûre Hadvec 8  2500  

Oğlu Sâdık Efendi’ye deyn-i müsebbit   6000  

Hıtâb Hacı Mısrıya deyn-i müsebbit 8  820  

Alaca (silik) deyn-i müsebbit 8  72  

Kazcı Erten 8  15,5  

Kasab Tâhir’e deyn 8  37 

Bedestan’cı Hâfız deyn   32,5  

Batbat oğlu Hacı Mehmed’e deyn 8  120  

Hâlid Ağa’ya deyn 8  21 

Kaşıkcı oğluna deyn 8  46  

Boyacı’ya deyn 8  60 

Tütüncü’ye deyn 8  20  

Hazîne’ye deyn 8  54  

Ekmekçi’ye deyn 8  60  

Kızı Hatîce Hâtuna deyn 8  3000 

Kürkcü oğluna deyn-i müsebbit 8  24437,5 

Göremeli Ali Gühe’ye deyn 8  300 

Erkeli’ye öşür parası 8  150  

Bâ-ilmi kabr tapu yoklama 8  1000  

Tahûrzâde Hacı Mehmed Ali Ağa’ya   300 

Güreniz karyesinde olan hıyarlık öşrü   500  

Karalara tahrîre giden kebelere ücret (silik) dört köle   1000  

Ber-mûcib-i nizâmda resm-i kısmet   18484,5 

Ber-mûcib-i nizâm türâbında olunan işâret-i 

dellâliyye 

  1945  

Ber-mûcib-i nizâm kaydiyesi    1110  

Varaka bahâsı   840  

Cem‘an yekûn   1590612  
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Sayfa Numarası: 152 

 

Sahhu’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 8 720303 guruş 

Hisse-i zevbce-i mezbûre Hatîce Hâtun 8 30012 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Âişe Hatun  30012 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hudûc Hâtun  30012 guruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Şerif  52522 guruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Emin 8 52522 guruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Sâdık  52522 guruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Hasan  52522 guruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Hüseyin  52522 guruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Nuh 8 52522 guruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Mustafa 8 52522 guruş 

Hisse-i binti mezbûre Hudûc  26261 guruş 

Hisse-i binti mezbûre Hamîde 8 26261 guruş 

Hisse-i binti Firdevs 8 26261 guruş 

Hisse-i binti mezbûre Nâile 8 26261 guruş 

 

Hüküm No: 2 

Du‘âcızâde merhûm Hacı Mehmed Emin Bey’in zimem-i nâsda olan bâ-senedât 

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

 

Geli karyeli Beycek oğlu Ali’de bâ-sened 8 4375 guruş 

Güreniz karyeli İsmâil’de bâ-sened bekmez bahâsı  953 guruş 

Suboğaz karyeli Şezbihan’ın oğlu Memek zimmeti bâ-

sened 

 500 guruş 

Bostancı Karakaşık oğlu Mustafa zimmeti 8 690 guruş 

İsbatan’lı Deli Mehmed’in karındaşı Osman zimmeti 8 2025 guruş 

Sazgın karyesi Saka Mehmed zimmeti 8 280 guruş 

Hancızâde Ahmed ve Haben Felah oğlu Ali zimmetleri 8 3000 guruş 

Hacar’lı Deli Mehmed’in oğlu Mustafa zimmeti 8 5645 guruş 

Basmacızâde Mustafa Ağa zimmeti   540 guruş 

Kütkederge karyeli Mehmed Ali zimmeti  2500 guruş 



51 

 

Cerid karyeli Eyyüb oğlu Veli zimmeti  230 guruş 

Ağcekend İmam Molla Müslim zimmeti  288 guruş 

İdil karyeli Kürd Hâmun oğlu Memek zimmeti 8 1437,5 guruş 

İdil karyeli [Eyet Uyutmâz’ın] oğlu Mustafa zimmeti  940,5 guruş 

Karındaş Hacı zimmeti 8 394 guruş 

Cerid karyeli İmuk oğulları  297 guruş 

Kertene karyeli Kürt Meta zimmeti  625 guruş 

Cerid karyeli Başıbüyük Ahmed zimmeti  1037,5 guruş 

Güreniz’de Kozmaz oğlu Hasan  150 guruş 

Hacar karyeli Mustafa zimmeti  660 guruş 

Borucu karyeli İmamı Şerif Efendi  1900 guruş 

Kasab Hasan oğlu Mehmed zimmeti  600 guruş 

Uzunoluk karyeli Teke’nin oğlu dâmâdı zimmeti  937,5 guruş 

Uzunolukkaryeli Şeyh Mehmed zimmeti  1200 guruş 

Geli’li Sâlih Efendizâde Âsım Efendi 8 180 guruş 

Erik karyeli Mehmed’in oğlu Mehmed zimmeti 8 2520 guruş 

Geli karyeli Balu zimmeti  250 guruş 

İdil karye Selvek oğlu İbrâhim 8 760 guruş 

Suboğaz karyeli Ali’nin oğlu Ahmed zimmeti 8 1703 guruş 

Hacar’da Câidyaklı oğlu Mehmed zimmeti  500 guruş 

Balân köylü kahraman zimmeti  440 guruş 

Güreniz’li Setan zimmeti 8 515 guruş 

Balân köylü Mısdık’ın oğlu Hüseyin 8 2037,5 guruş 

Tilfar Mustafa Gühe zimmeti 8 900 guruş 

Güreniz’li Alves oğlu Hüseyin zimmeti 8 1062,5 guruş 

(silik) Heyvek’li Köse Mehmed zimmeti 8 2775 guruş 

Kefercil karyeli topal  1800 guruş 

Kernete’li …  20031 guruş 
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Sayfa Numarası: 153 

 

İdil karyeli ve Sunlu Ahmed ve Eyyüb’ün oğlu 8 1125 guruş 

Güreniz’li Hasan’ın oğlu Meto zimmeti  2800 guruş 

Sazgın karyeli Mehmed Bekir zimmeti  500 guruş 

Yeniyapan karyeli Hızır’ın oğlu Mustafa 8 5151 guruş 

Hıyam karyeli Derviş oğlu Ahmed 8 685,5 guruş 

Güreniz’li Hasan bin Nuh 8 5000 guruş 

Suboğaz’lı Hayta’nın oğlu Mustafa 8 500 guruş 

Borucu karyeli Küçük Osman 8 1583 guruş 

Kilisecik’li Mehmed Gühe’nin oğlu Harûs 8 625 guruş 

Girit karyeli Şâmun oğlu İbrâhim 8 400 guruş 

Burhan’lı Akîl Mehmed 8 2600 guruş 

Sipâhi Hacı karalık’da  9500 guruş 

Gülükcü bakâracı oğlu  600 guruş 

Battal’lı Ömer’in oğlu ve Çolağın oğlu  2500 guruş 

Burhan’lı Hüseyin oğlu Halil  612,5 guruş 

Tilfâr’lı Ali oğlu Mehmed  1100 guruş 

Çanakcı karyeli Nişal Hüseyin  762,5 guruş 

Kefercil karyeli Muzır zimmeti  262,5 guruş 

Uzunoluk karyeli Battal ve Süleyman zimmeti  2637,5 guruş 

Kertene karyeli Büyük karındaş Hüseyin  3125 guruş 

Hamal Osman oğlu Molla Ahmed zimmeti 8 294 guruş 

Battal’lı Şımar Ali zimmeti 8 4000 guruş 

Ahmed Ağa ibni Âsım Efendi 8 2200 guruş 

Güreniz’li Cüce’nin karındaşı Osman zimmeti 8 294 guruş 

Borucu’lu İsmâil Kâhya zimmeti  4000 guruş 

Güreniz’li Hasvek oğlu 8 781 guruş 

Güreniz’li Kurt Ali  1027,5 guruş 

Güreniz’li Abuk oğlu Keleş  700 guruş 

Maraş’lı Kefeşkikor zimmeti  3000 guruş 

Kertene karyeli Kars’lı oğlu Ebüş 8 4241 guruş 

Kertene’li Hasan’ın oğlu Battal zimmeti  1250 guruş 
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Boya Hasan’ın oğlu Ebuhan 8 1200 guruş 

Güreniz’li Koramaz oğlu Hasan zimmeti  3000 guruş 

Güreniz’li Kürd’ün karındaşı  526 guruş 

Tilfâr karyeli Kör Gühe oğlu Sâlih zimmeti 8 6375 guruş 

Bakkal (silik) oğlu Mehmed zimmeti  2400 guruş 

Hıyam’lı Ömer Gühe zimmeti  1411 guruş 

Peneci Molla Abdullah zimmeti  720 guruş 

Kızılcakend karyeli Zeliko zimmeti 8 2031 guruş 

Câğıt karyeli Tahav zimmeti   2000 guruş 

Kertene karyeli Şerif oğlu Mirzo  4008 guruş 

Gürümlü Evliyâ Hüseyin’in oğlu Ataş  2460 guruş 

Burhan’lı (silik) Ali zimmeti  8 280 guruş 

Zemge’li Hamek oğlu Dede zimmeti 8 2400 guruş 

Kertene’li Haliseyru ve Molla Ali’nin oğlu Şerif’in 

oğlu Ömer zimmetleri 

 1188 guruş 

Kertene’li İsmâil Murzaza Hasan ve Himâzeyku ve 

Muskanlı zimmetleri 

 21640 guruş 

Küçük Kızılhisar’lı Mehmed 8 1379 guruş 

Erik karyeli Topcu oğlu Hasan  2300 guruş 

Kertene’li Küçük oğlu Halil ve Hasan 8 913,5 guruş 

Kertene’li Hüseyin oğlu Ömer’den 8 3625 guruş 

Balcılı karyeli Zeyneb Hâtun ve oğlu Müslim  7600 guruş 

İzzetlü Battal Bekir’den havâle olan Meşken oğlu 

Osman’dan 

 400 guruş 

Benam’lı Hamza’nın oğlu Hamu  1200 guruş 

Kertene karyeli Bayram ve Hamza zimmetleri  4558 guruş 

Suboğaz’lıDeli Ahmed  1000 guruş 

Nakıb oğlu Hacı Ahmed ve Mehmed Ali  1440 guruş 

Ali Receb oğlu Osman  74 guruş 

Kasab Küçük Mehmed  637,5 guruş 

Suboğaz’lı (silik)  250 guruş 

Cerid karyeli Yakub oğlu Ahmed 8 600 guruş 

Cerid’li Alikeş oğlu Selbek ve Veli’nin oğlu Ali  625 guruş 

Battal karyeli Şeyh Mehmed  8 675 guruş 
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Güreniz’li Levhak ve Safrak oğlu Küçük Hüseyin  53122 guruş 

Güreniz’li Erkil oğlu Arab  157,5 guruş 

Tilfâr karyeli Kör Gühe’nin oğlu Sâlih 8 29400 guruş 

Abalı’nın oğlu Ârif Efendi  1560 guruş 

Battal’lı Hacı Kara ve Deli Ahmed  2055 guruş 

Peneci Mısdık’ın oğlu Hüseyin  170 guruş 

Kertene karyeli Mehmed Gühe  5240 guruş 

Mevtiyâb Hacı Mahmud ve (silik) Selim  1400 guruş 

Kara Beşe oğlu Bekir ve Hacı Ömer’in oğlu  750 guruş 

Torul karyeli Cafer ve Turan oğlu Müslim  1311 guruş 

Değirmenci Ohan’ın oğlu Manek  2000 guruş 

Bostancı Hayur oğlu Hacı  515 guruş 

Havac’lı Kara Mehmed oğlu Mehmed  3175 guruş 

Pazarda Mehmed Ârif Efendi  1800 guruş 

          

Sayfa Numarası: 154 

 

Kertene karyeli hâtunun oğlu Hâdi   2625guruş 

Suboğaz’lı karyeli Kıçıkara’nın oğlu Mehmed zimmeti 8 1675 guruş 

Güreniz’li İbiş Gühe’nin oğlu Süleyman 8 3288 guruş 

Kertene’li Şemun oğlu Haban ve Hamu  1250 guruş 

Kertene’li Ali Çavuş ve Hamu ve Beyrâcu 8 7895 guruş 

Kefercil karyeli Hacı Osman oğlu Hüseyin  100 guruş 

Tilfâr’lı Kel Osman oğlu Hâme 8 500 guruş 

Beruk oğlu Eybu 8 218,5 guruş 

Güreniz’li Kel Selvek oğlu Ahmed  1195 guruş 

Atâr Mehmed bin Kâsım Efendi  2400 guruş 

Hacar’lı Mısdık  1187,5 guruş 

Güreniz’li Havrî avrat 8 520 guruş 

Ağcekend karyeli Kör Ali oğlu Amr ve Bekr’in oğlu 

Habta 

8 9990 guruş 

Güreniz’li Mehmed ve Ali  6050 guruş 

Cağıt karyeli Hasan oğlu Ali  300 guruş 
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Cerid’li Ali ve Selev ve Haban ve Hamu  812,5 guruş 

Baverge karyeli Zelâm Ali  692,5 guruş 

Çanakçı karyeli İbrâhim’in oğlu Ali 8 1250 guruş 

Ve Ali Top oğlu Karaman’ın oğlu İdris 8 2140 guruş 

Semerci Kalpaklı oğlu  1800 guruş 

Şehra köyünde Fıstıkcı oğlu Ali 8 760 guruş 

Erik karyeli Mehmed İsmâil 8 1704 guruş 

Kirişçi Mahmud oğlu Mehmed ve Mustafa  480 guruş 

Tâhir Efendizâde Mustafa Ağa  600 guruş 

Şehra köyünde Fıstıkçı oğlu Sarı Hacı Mehmed 8 394 guruş 

Kalpaklı oğlu Tersez ve Kanuc 8 1865 guruş 

Köse Hacı Osman’ın kızı Fâtıma 8 1250 guruş 

Kertene karyeli Ataş 8 1594 guruş 

Cerid karyeli Hamlek oğlu Hamu  18400 guruş 

Ceş oğlu Ataş 8 745 guruş 

Kertene karyeli Ahmed Süleyman ve Selman 8 4700 guruş 

Kazaklı oğlu Halil 8 157,5 guruş 

Battal’lı Çelebi Halil  1953 guruş 

Kertene karyeli Düşü Mehmed 8 3600 guruş 

Cerid’li Hacı dâ‘izâde Sarık Efendi  6375 guruş 

Kilisecik’li Kara Hasan’ın oğlu Mehmed  1500 guruş 

Battal’lı Şemar Ali  675 guruş 

Kertene karyeli Ali Mûsâ’nın oğlu Osman  808 guruş 

Zemge’li Kadı’nın oğlu Memek  356 guruş 

Zemge’li Hasan Ağa’nın oğlu İsmâil 8 1336 guruş 

Hasan Ağa’nın oğlu Mehmed  3230 guruş 

Zemge’li Kel Ahmed’in oğlu Memek 8 5600 guruş 

Zemge’l- Kel Hasan oğlu Hamu  4319 guruş 

Zemge’li Mısdık oğlu Emin ve Mustafa  1980 guruş 

Büyük Kızılhisar Yabalı Ali’nin oğlu Ali dört kaşlı 

Mustafa 

 4680 guruş 

Borucu karyeli (silik) Ahmed  325 guruş 

Güreniz’li Hamu Gühe ve karındaşı Mehmed  5630 guruş 
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Güreme’li Muhki Gühe  4766 guruş 

Tilfâr’lı Fakî Ali 8 1200 guruş 

Elkıyâ Hamu  820 guruş 

Ufacık’lı Çelali  362 guruş 

Ufacık’lı Arab 8 960 guruş 

Yeniyapan’lı Hızır’ın oğlu Mustafa  1000 guruş 

Dursun’lu Bekir’in oğlu Halil  130 guruş 

Kilisecik’li Muhki Gühe oğlu Mehmed  4492 guruş 

Zemge’li Mehmed Gühe’nin karındaşı Ali  1000 guruş 

Kilisecik’li Ağa’nın oğlu (silik)  225 guruş 

Kilisecik’li Bozoğla’nın oğlu Ahmed 8 520 guruş 

Kilisecik’li Cevban oğlu Mehmed 8 200 guruş 

Kilisecik’li Harveş oğlu 8 478 guruş 

Kilisecik’li Kör Ali Gühe 8 1360 guruş 

Karındaşı Hamu  1130 guruş 

Kilisecik’li Kâsım’ın oğulları Ali ve Osman  3750 guruş 

Kilisecik’li Kanacı oğlu Mehmed Ali 8 8500 guruş 

Karadayı’nın karyeli Hasan Gühe ve Mıstık oğlu 

Mustafa 

 2112 guruş 

Akyar karyeli İsmâil Kâhye ve oğlu İsmâil zimmetleri  3250 guruş 

Akyâr karyeli Arab’ın oğlu Mustafa  7960 guruş 

Akyâr’lı Hayder’in oğlu Mustafa  165 guruş 

Mahallî zimmeti  608 guruş 

Kasab oğlu Ahmed  1075 guruş 

İbrâhimin oğlu Hüseyin zimmeti  2075 guruş 

Yine merkûmda sonra dehn 8 1000 guruş 

Topuz’un oğlu Mustafa zimmeti  1175 guruş 

Çıracı oğlu Halil zimmeti 8 937 guruş 

Çıracı oğlu Ali  590 guruş 

Çıracı oğlu Mustafa  1327 guruş 

Topuz’un oğlu Ahmed            8 803 guruş 

Dalkıran zimmeti  170 guruş 

Arab’ın oğlu Mustafa ve Ernebüt zimmetleri  687 guruş 
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Göreme’li Sıyettin zimmetleri  200 guruş 

 

Sayfa Numarası: 155 

 

Göreme’li Çoban Ali’nin oğlu İsmâil 8 1027 guruş 

Göreme’li Hacı Halil oğlu Mustafa 8 180 guruş 

Göreme’li Halil Efendi oğlu 8 100 guruş 

Göreme’li Hüseyin’in oğlu Hüseyin 8 344 guruş 

Göreme’li Ahmed Beka oğlu Veli  500 guruş 

Göreme’li Hacı Ali oğlu Abdullah 8 831 guruş 

Göreme’li Gevşen oğlu Bekir 8 490 guruş 

Göreme’li Kör Sâdık oğlu Sâdık 8 420 guruş 

Kara karyeli Hâdi’nin oğlu Mehmed  348 guruş 

Göreme’li hâtun oğlu Mustafa  532 guruş 

Ali Çavuş  428 guruş 

Nâhırcı Hamu  363 guruş 

Abkir oğlu Mehmed 8 246 guruş 

Yine merkûm Mehmed 8 390 guruş 

Kör Osman 8 938 guruş 

Hamza’nın oğlu Hasan 8 820 guruş 

Cerid’li Tapuz Ahmed Abbas  2633 guruş 

Cerid’li Abbas 8 1725 guruş 

Cerid’li Kördün Mustafa ve Mehmed 8 3967 guruş 

Cerid’li Mehmed  406 guruş 

Cerid’li Hevyek Hüseyin 8 781 guruş 

Cerid’li Hayta’nın oğlu Koca Ahmed  927 guruş 

Cerid’li Faki oğlu Hüseyin  225 guruş 

Kızılcakend’li Ömer Gühe’nin ve Kuzal Gühe oğlu  1406 guruş 

Burhan’lı Tâci oğlu Ali zimmeti  225 guruş 

Cerid’li Hamek oğlu Mehmed 8 1081 guruş 

Bebirge’li Halil’in oğlu 8 1384 guruş 

Burhan’lı Halil Gühe oğlu  720 guruş 

Burhan’lı Burasdak oğlu 8 150 guruş 
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Göreme’li Halil oğlu Mehmed 8 544 guruş 

Göreme’li Ârif oğlu Hamza  392 guruş 

Karayavaşlı (silik) Ağa 8 653 guruş 

Cerid’li Gülyen oğlu Hâfız  1700 guruş 

Cerid’li Başıbüyük oğlu Mustafa  581 guruş 

Cerid’li Ağa’nın oğlu Ömer  637 guruş 

Cerid’li Haris’in oğlu Ali 8 275 guruş 

Cerid’li Osman’ın oğlu Mehmed 8 2385 guruş 

Cerid’li İsmâil oğlu Mehmed  (silik) 

Burtu karyeli Arab  2230 guruş 

Burtu’lu Mustafa oğlu Mehmed  320 guruş 

Cerid’li Topalın oğlu Hasan   (silik) 

Cerid’li Hamek oğlu Ahmed   4378,5 guruş 

Kılavuz karyeli Hâlid oğlu Ahmed 8 240 guruş 

Erik karyeli Eyuş Ağa  792 guruş 

Gürüz’lü Şaşuk oğlu İbrâhim  4051 guruş 

Gürüz’lü Manuk oğlu Mehmed 8 5400 guruş 

Gürüzlü Mehmed oğlu Ali  640 guruş 

Battal’lı Cafer oğlu Mehmed 8 360 guruş 

Keben’li Dernaklı oğlu Mehmed  1625 guruş 

Hayta’nın oğlu Selev   778 guruş 

Melek karyeli Kara Ahmed oğlu Mehmed 8 375 guruş 

Kertene’li Hacı Mehmed’in oğlu Halil 8 370 guruş 

Keben’li Köse oğlu Ahmed 8 1144 guruş 

Kefercil’li Berak oğlu Hasan  8 1730 guruş 

Kefercil’li Siyah Hasan oğlu Hüseyin ve Selev  812 guruş 

Yalangoz’lu Kör Ahmed  600 guruş 

Erik’li Mûsâ’nın oğlu Mehmed 8 1310 guruş 

Kefercil’li Berak oğlu Hüseyin 8 375 guruş 

Kefercil’li Savrî Ahmed 8 500 guruş 

Suboğaz’lı Ali Gühe oğlu Ali  1125 guruş 

Geli karyeli Halil ve karındaşı 8 1169 guruş 

Behran oğlu Ali 8 923 guruş 
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Geli karyeli Hacı ve İş  1497 guruş 

Ferhât’ın oğlu Memek  2171 guruş 

Geli karyeli Paşa İbrahim  869 guruş 

Güreniz’li Kara Mehmed oğlu Halil 8 470 guruş 

Cerid’li Hacı oğlu Mustafa 8 375 guruş 

Keben’li Alican oğlu Mehmed  794 guruş 

Keben’li Âşık Ali  800 guruş 

Keben’li Balta Ahmed  1780 guruş 

Keben’li Kara Mısdık oğlu Memek 8 827 guruş 

 

Sayfa Numarası: 156 

 

Kelben’li Sâbis oğlu Hüseyin  1435 guruş 

Kelben’li Hasan  130 guruş 

Kelben’li Eşki Ahmed  1213 guruş 

Kelben’li Veli ve Emir Ali’nin oğlu    8 1838 guruş 

Kelben’li Küçük Hacı   593 guruş 

Bostancı Koca Osman oğlu  1200 guruş 

Demirci oduncuzâde Mustafa  3000 guruş 

İbrancızâde Ahmed Ağa 8 1650 guruş 

Nuranalızâde Hacı Osman Bey 8 1480 guruş 

Harpatan Cellâd’ın oğlu 8 150 guruş 

Yeni Ova’da Hacı Ahmed 8 2000 guruş 

Kumlakzâde Hacı Emin Ağa 8 1650 guruş 

Binbaşı yeğeni Hacı Mehmed 8 1100 guruş 

Arslanzâde Mehmed Efendi 8 400 guruş 

Veli Çavuş  450 guruş 

Battalzâde Nuri Bey 8 2100 guruş 

Manda İbrâhim oğlu Hacı İbrâhim  1450 guruş 

Şâkir Efendi yeğeni Hâfız Bekir 8 1200 guruş 

Hıtâbzâde Mehmed Ali Efendi 8 300 guruş 

Mustafa Efendi 8 300 guruş 

Hacı Emrullahzâde Fethi Ağa 8 2250 guruş 
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Demirci Köroğlan 8 300 guruş 

Bostancı Hayder oğlu  8 1000 guruş 

Kara tarla karbında Hacı Nazif oğlu 8 3200 guruş 

Paşa zukağında Solağın oğlu Mehmed 8 380 guruş 

Hayta Bektaş  8 840 guruş 

Arpacı Behram Ağa 8 2400 guruş 

Gühezâde Hacı Şerif Ağa  2097 guruş 

İbİk oğlu İbrâhim Halil  1750 guruş 

Yine merkûm İbrâhim 8 3000 guruş 

Keşiş oğlu Güpeli ve oğlu Erteben 8 3700 guruş 

Sipâhi Hacı Mehmed’in oğlu Osman 8 3300 guruş 

Bostancı aşîret oğlu Memek 8 4988 guruş 

Kasab Ömer ve İsâ Beşe oğlu Ahmed ve Ataş 8 600 guruş 

Habis oğlu Ataş 8 3720 guruş 

Deveci Hacı Fazlı oğlu 8 3040 guruş 

Cağıt’lı Tahav  7615 guruş 

Kara kuyulu Arab Hasan’ın oğlu Ahmed ve Süleyman  238,5 guruş 

Nurana’lı Hayder  1288 guruş 

Nurana’lı Mustafa Gühe 8 420 guruş 

Nurana’lı Sarı 8 1120 guruş 

Nurana’lı Çıpar’ın oğlu Hüseyin 8 300 guruş 

Nurana’lı Gürückenli oğlu Halil 8 946 guruş 

Nurana’lı Kel Ali  1900 guruş 

Nurana’lı Şebho 8 287 guruş 

Nurana karyeli Veli Mehmed 8 150 guruş 

Nurana’lı Nâhırcı Ahmed ve Ali Ahmed 8 80 guruş 

 

Sayfa Numarası: 157 

 

Nurana’lı Kadı oğlu Ali 8 150 guruş 

Nurana’lı Deli Eyyüb  8 60 guruş 

Nurana’lı Düzdeban  8 6080 guruş 

Nurana’lı Hamek oğlu Ali 8 1600 guruş 
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Nurana’lı Küçük Ali   1400 guruş 

Nurana’lı Hacı Yusuf oğlu 8 500 guruş 

Nurana’lı Eyyüb’ün oğlu Arab 8 950 guruş 

Nurana’lı İbiş Gühe 8 1110 guruş 

Kör Ömer’in oğlu Hasan  495 guruş 

Nurana’lı Şebho 8 300 guruş 

Nurana’lı Deli Mehmed 8 225 guruş 

Nurana’lı Hayta  300 guruş 

Nurana’lı Davud 8 500 guruş 

Nurana’lı Sâlih 8 150 guruş 

Nurana’lı Köse Eyyüb 8 150 guruş 

Nurana’lı Hamek oğlu Ali 8 500 guruş 

Toplu Ahmed’in oğlu Mehmed 8 200 guruş 

Nurana’lı Seyyid 8 50 guruş 

Nurana’lı Bekir 8 50 guruş 

Geli karyeli Ferhât’ın oğlu Ali Ağa  300 guruş 

Cem‘an yekûn 8 673709 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre 8 28071 guruş 

Hisse-i zevce-i diğer mezbûre 8 28071 guruş 

Hisse-i diğer zevce-i mezbûre 8 28071 guruş 

Hisse-i ibin 8 49124 guruş 

Hisse-i ibin 8 49124 guruş 

Hisse-i ibin  49124 guruş 

Hisse-i ibin  49124 guruş 

Hisse-i ibin 8 49124 guruş 

Hisse-i ibin 8 49124 guruş 

Hisse-i ibin 8 49124 guruş 

Hisse-i ibin 8 49124 guruş 

Hisse-i ibin 8 49124 guruş 

Hisse-i ibin 8 49124 guruş 

Hisse-i bint 8 24562 guruş 

Hisse-i bint 8 24562 guruş 

Hisse-i bint 8 24562 guruş 
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Hisse-i bint 8 24562 guruş 

 

Sayfa Numarası: 158 

 

Hüküm No: 3 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Ayntab mahallâtından İnönü mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den Kuyûdun bin 

Nihâbet verâset-i zevcesi Anne bint Udur ile vâlidesi Sâre ve sağîr oğulları Nihâbet 

ve Bâli ve sağîra kızı Sâre’ye munhasıra olub kable’l-kısmet ibn-i merkûm Bâli fevt 

olub verâset-i vâlidesi mezbûre ve karındaşı merkûm ve kız karındaşı mezbûreye 

inhısârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrân-ı mezbûrân Nihâbet ve 

Sâre’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vâlideleri mezbûre Anne vasî nasb ve 

ta‘yin olunub ol dahi ber-vech-i tahrîr vesâyet-i mezkûru ba‘de’l-kabûl vasiyye-i 

mezbûra taleb-i ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-ferîzati’ş-

şer‘iyye alâ tarîkı’l-münâsaha tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

terekesi defteridir ki zikr ve beyân olunur  

Fî 25 Muharremü’l-harâm sene 1291.  

 

                        Cinsi Miktar Guruş 

Menzil-i der-mahalle-i mezbûre  1700  

Bakır batman 11 660  

Yatak 2 440  

Mandal 1 20  

Halı 1 180  

Mefrûş kilim 3 250  

Tenvir yorgan 1 20  

Haşr yastık 3 20  

Demir mangal 1 10  

Başlı küp 2 20  

Acem şal 1 60  

Çıtarî zebun 1 100  

Ve esvâbı sâire  40  
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Hınta kîl 2,5 260  

Hırdavat  100  

Dükkânda olan bakır  50 2372 

Dükkân takımında hissesi  150  

Sülüs hisse merkeb  50  

Beylikde bâğ sülüs hisse  350  

Battal’da bâğ sülüs hisse  350  

Kibârda karalık bâğ sülüs hisse  310  

Dolulukda kara bâğ sülüs  50  

Nakd-i mevcûd  2250  

Dükkân resmâlinden zuhamâtdan kabz olan     1492  

Cem‘an  19294  

 

El-ihrâcât 

 

                         Cinsi Para Guruş 

Masârif-i meyyit  151  

Kız karındaşı (silik) deyn-i müsebbit  667  

Resm-i kısmet  161  

Kaydiye  15  

Varaka bahâsı  5  

Yekûn  1099  

Sahhu’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese  10195 

Hisse-i zevce-i mezbûre 24  1755  

Hisse-i üm mezbûre 5  1699  

Hisse-i ibn-i merkûm Nihâbet 14  4493  

Hisse-i bint-i mezbûre 21  2246  
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Sayfa Numarası: 160 

 

Hüküm No: 4 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Ayntâb mahallâtından Suyatecaz mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Münevver binti Ahmed Hamdi 

Efendi’nin verâset-i zevci Mustafa Efendi ile vâlidesi Hatîce Hâtun binti Mehmed 

Efendi ve sağîr oğlu Abdülkâdir’e inhısârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra 

sağîr-i merkûm Abdülkâdir’in babası velîsi merkûm Mustafa Efendi ve ümm-i 

mezbûre Hatîce Hâtuna taleb-i ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-verâset 

tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ve beyân olunur  

Fî 6 Safer sene 1291 

 

                        Cinsi Miktar Guruş 

Siyah hanefî entâri ve şalvar  150  

Gümüş hanefî entâri ve şalvar  150  

Hanefî şalvar  40  

Sarı hırka  30  

Lâhurgi entâri   100  

Morlu sivay entâri  250  

Sarı acem hanefî zebun  30  

Parça acem şalı 1 30  

Yeşil urgan 1 20  

Yeşil gömlek  10  

Kazak zebun 1 20  

Çuka ferman  40  

Çıtârî zebun 1 70  

Sarı çıtâra zebun 1 70  

Sof bez entâri  25 

Diğer kazak entâri  25  

Çiçekli şal zebun  25  

Gömlek ve hasır  15  
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Döşek çarşıb 3 40  

Yünlü basma zebun ve şalvar  50  

Gömlek  10  

Müsta‘mel lâhorgî zebun ve şalvar  40  

Döşek çarşıb  40  

Hamam takımı maşka 10 100  

Beyaz çetâre zebun  50  

Şerbet makramesi 4 100  

Kağıd gömleği 4 60  

Raf makramesi 1 20  

Keten tüylü 1 50  

Camdan  8  

Yazıcı 4 10  

Cânif  ve melen gömlek 5 90  

Camdan gömlek 4 20  

Kırmızı ve siyah … şalvar     2 80  

Atlaz urgan 2 100  

Acem ve halîk poğça 5 50  

Beyaz çarşıb 1 30  

Ahmediyye  10  

Harkârî beşkir  1 30  

Abdest leğeni 11 5,5  

Poğça 1 15  

Altun küpe çift 1 80  

Kurgâzi 90 1820  

İncü miskal 14 2160  

Eyne 1 100  

Yatak kat 2 1200  

Sandık  1 50  

Bakır batman 6 300  

Sarı sini 1 100  

Sarı leğen ve ibrik  100  

Yüz yastığı 2 30  
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Şerbet kâsesi  25  

Şamdan 1 30  

Mihr-i muahhar  3000  

Arsada ka‘keci dükkânı 1 500  

Hacı Mustafa dükkânı  500  

Bakkal Hasan dükkânı  500  

Attar dükkânı  500  

Def‘a attâr dükkânı  500  

Kanbaş’da bâğ  150  

Çayırlık’da bâğ  100  

Nurana değirmen  500  

Yekûn  14400  

   

Minhâ el-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet 360 guruş 

Kaydiye 22 guruş 

Varaka-i bahâ 5 guruş 

Yekûn  387 guruş 

Sahhu’l-bâkî li’t-taksîm 13013 guruş 

Hisse-i zevc-i merkûm 3253 guruş 

Hisse-i ümm-i mezbûre 2169 guruş 

Hisse-i ibn-i merkûm 7591 guruş 

 

Sayfa Numarası: 161 

 

Hüküm No: 5 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Ayntâb mahallâtından Türbe mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Mehmed bin Hacı Mustafa Ağa’nın 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Fâtıma binti Hâfız Ahmed ile sulbî kebîr oğlu 

Mehmed Tâhir ve sağîr oğulları Mustafa ve Mehmed ve Ahmed ve kebîre kızı 

Nazife’ye ve babası merkûm Hacı Mustafa’ya inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr 
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oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarına ve mâl-i mevrûselerini 

ahz ve kabz ve hıfz velîleri bulunan min kable’l-eb cedleri merkûm Hacı Mustafa 

Ağa taleb ve ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-

ferîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir 

ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur  

Fî 20 Saferu’l-hayr sene 1291. 

 

                         Cinsi Miktar Guruş 

Mahall-i mezbûrede menzil-i bir bâb  1500  

Yatak kat 1 100  

Kıl kilim 3 40  

Bakır batman 3,5 140  

Atık çuval 3 20  

Zahîra anbârı  50 

Dükkanda olan arpa  50  

Toz bezi 1 20  

Dükkan takım  25  

Hırdavat  25  

Bıçak ve tabanca  20  

Şamdan  5  

Urfa esvâbı  30  

Beylerbeyin’de yenice bâğ 1 100  

Karagöz vakfında bâğ  1 180  

Kal‘a altında dükkan   1000  

Yekûn  3305  

 

Minhâ el-ihrâcât 

 

Techiz ve tekfin   81 guruş 

Mihr-i muahhar-ı müsebbit zevce-i mezbûre 750 guruş 

Resm-i kısmet 62 guruş 

Kaydiye 5 guruş 

Varaka bahâsı 1 guruş 
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Yekûn  899 guruş 

Sahhu’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2406 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre 200,5 guruş 

Hisse-i eb-i merkûm Hacı Mustafa 401 guruş 

Hisse-i ibn-i Mehmed Tâhir 378,5 guruş 

Hisse-i ibn-i Mustafa 378,5 guruş 

Hisse-i ibn-i Mehmed  378,5 guruş 

Hisse-i ibn-i Ahmed  378,5 guruş 

Hisse-i binti mezbûre  189,5 guruş 

 

Sayfa Numarası: 162 

 

Hüküm No: 6 

Sûret-i emir-nâme-i hazret-i meşîhat-penâh Haleb niyâbet-i şer‘iyyesine  

Fazîletlü Efendim 

Mahâkim-i şer‘iyyeden virilen kâffe-i vesâik ve senedâtın bi-ibâretihâ sicill-i 

mahkemeye kaydı mine’l-kadîm taht-ı ehemmiyet de bulunduğu halde ba‘zı senedât-

ı şer‘iyye bilâ kayd ashâbına virilmekde olduğu gibi sicillât dahi emniyetsiz lâkin 

mûcib-i bir hâl ve idârede bulundurulduğu istimâ‘ olunduğuna ve sâyeten ıslâhât 

vâye-i hazret-i hılâfet-penâhîde bu hâlin ıslâhıyla istikbâli te’mîn ider sûretde kâffe-i 

mahâkim-i şer‘iyye içün matar ve bir kâ‘ide vaz‘ ve te’sîsine luzûm görüldüğüne 

binâen ol bâbda meclis-i tevfîkât-ı şer‘iyyeden bi’t-tatkîk kaleme aldırılan ta‘lîmâtın 

suver-i matbû‘asından on beş nüshası îfâ-i tesyîr senevî şerîfleri kılındı medlûlünün 

itmâmı icrâsına sa‘y ve himmet ve dâhil-i vilâyetde bulunan elviye ve kazâ nevvâbı 

efendilere bir adedin irsâliyle ahkâm-ı mündericesine tevfîk-i mu‘âmele idilmesi 

zımnında vesâyâ-yı lâzime îfâ ve icrâsına mübâderet buyrulması siyâkında tefehhüm 

husûsuna senâverî terkîmine i‘tibâr olundu fî 15 Zilhicce sene 290 fî 22 Kânûn-ı sânî 

sene 289 

Ahmed Muhtar 
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Hüküm No: 7 

Ayntâb kazâsı niyâbet-i şer‘iyyesine  

İzzetlü Efendi 

Bâlâda muharrer sûret-i emirnâme-i hazret-i meşîhat-penâhî dir keyfiyet-i ma‘lûm 

fâzılâneleri buyrulacağından emsâli mesbûk olmayan metbû‘umuz efendimiz hazret-i 

meşîhat-penâhî’nin hak-dâ‘ıyânemizde ber-kemâl olan isâbet-i tevcîhât-ı fetvâ-

penâh’larına teşekkürâtlı halde inzâr-i emr-i âlîlerine ve mahkeme-i şer‘iyye 

hakkında te’mînât el-hâsıl istihsâline (silik) yine himmet buyrulması ihzâr olunur  

Fî 91 fî 17 Safer 

Mühr-ü Mehmed Numan 

 

Hüküm No: 8 

Sicillât-ı şer‘iyye ve zabt-ı de‘âvî cerîdeleri haklarında ta‘lîmâtdır 

Birinci mâdde gerek istâne-i aliyye ve bülâd-ı sülüsede ve gerek taşralarda vâki‘ bi’l-

cümle mahâkim-i şer‘iyyede derdest-i kayd ve tahrîr olan sicillâtın ibtidâ‘î 

sahîfesinden bede’ ile bir rakamı vaz‘ olunarak âhar sahâyife kadar sırasıyla terkim 

yazılacakdır 

İkinci mâdde mahâkim-i şer‘iyye cânibinden virilen beher nev‘ senedât ve evrâk-ı 

şer‘iyye bilâ istisnâ asıllarından olmak üzere sicill-i kayd olunacakdır ve kayd 

olunduğunu müş‘ır zuhurları mukayyed efendinin mühr-i mahsûsuyla hatm 

edilecekdir 

 

Üçüncü mâdde sicillâta lede’l-hâce murâca‘at olunmakda bulunduğundan yazuları 

bi’s-sühûle kırâet olunur derecede bulunacakdır 

  

Dördüncü mâdde sutûr-ı kuyûdâtda han vukû‘u gelme ılâvesi bir vechle câiz 

olmayub kayd ve tahrîrde sehv vukû‘bulur ise sahîh-i sicillin kenarında açık olan 

mahalline yazılarak zîr-i kadı ve yâhud nâib efendi tarafından bi’t-tasdîk tahyîr 

idilecekdir  

 

Beşinci mâdde kuyûdâtlarında boğ mahal bırakılub fakat bir kaydın diğerinden fark 

idilecek derecede cüzî fasl idilmeye hâiz olacağı 
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Altıncı mâdde sicil i‘lâm yâhud huccet-i kayd olundukdan ve kayd aslıyla mukâbele 

idildikden sonra kaydın aslı mutâbakatı zâhir olur ise (silik) Efendi’nin ve mukayyed 

zeyl-i kayd mukâbele olunmuşdur işâretiyle imlâ kılınacakdır 

 

Yedinci mâdde nasıl sened-i şer‘î olur ise olsun inde’l-iktizâ aslıyla tatbîk olundukda 

asıl ile kaydı beyninde fâhiş sûretli kelimât-ı zâide yâ nâkısa bulunur ve-li-ismihâ 

ta‘bîrât ve melce’ küllî ve cüzî mugâyeret görülür yâhud sicillâtdan evrâk kat‘ ve 

(silik) idilür ise mukayyed efendiler cem‘an taht-ı mesûliyeti’z-zerk bu işe kanginin 

ta‘arruz mütecâsir olduğu tebeyyün ve tahakkuk ider ise anın hakkında cezâ kânûn-

nâme-i hümâyûnu ashâbına mücâzât olunacakdır 

 

Sayfa Numarası: 163 

 

Yedinci mâdde nasıl sened-i şer‘î olursa olsun inde’l-iktizâ aslıyla tatbîk olundukda 

asıl ile kaydı beyninde fâhiş sûretde kelimât-ı zâide veyâ nâkısa bulunur 

 

Sekizinci mâdde Taşra hukkâmı taraflarından virilüb gerek kuyûdât-ı şer‘iyyece 

noksandan hâlî ve gerek hâvî olduğu hükm ve bâ-senedin esâsen meselesine 

muvâfakatı olmayan her nev‘ senedât cânib-i fetvâhâneden cerh veyâ hâmişlerine 

işâret-i mezkûr bi-aynihâ o misillü senedâtın kaydını bâlâlarına yazılacak ve zîrleri 

bunlar tarafından temhîr olunacakdır 

Dokuzuncu mâdde birinci ve ikinci ve dördüncü ve beşinci ve altıncı mâddelerde 

beyân kılındığı üzere mukayyed efendiler taraflarından icrâ-yı vezâyif me’mûrunda 

tekâsül olunur ve mevâd-ı mezkûre hılâfına olarak hareket idilür ise bu misillüler azl 

olunacakdır 

 

Onuncu mâdde sicillât-ı şer‘iyye mukayyed efendilerin eyâdî-i emânetlerinde 

olmağla bunların emîn ve mu‘temid ve zâtdan olmaları lâzım gelüb içlerinde eminsiz 

kimesne bulunur ve şu eminsizlik lede’t-tahkîk meydana çıkar ise kadı ve nâib efendi 

tarafından azliyle yerine emîn ve mu‘teber bir zât ta‘yin kılınacakdır 

 

On birinci mâdde sicillât bi’l-îcab mahall-i mahfûzundan götürdülüb ba‘zı kuyûdât 

taharrî oldukdan sonra me’mûruna teslîmen bilâ tevkîf yine o mahalle 

gönderilecekdir 
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On ikinci mâdde sicillâtın fersûde olan mahalleri kadı ve yâhud nâib efendi 

tarafından sûret-i lâzime vechle ta‘mîr itdirilecekdir  

 

On üçüncü mâdde bi’l-cümle mahâkim-i şer‘iyyede sicillât hıfzına mahsûs bir sandık 

olacak ve sicillât her ihşâm üzeri bu sanduğa konularak mezkûr sanduk mukayyed 

efendi tarafından temhîr kılındıkdan sonra me’men bir mahalde hıfz idilecekdir  

 

On dördüncü mâdde evrâk sicillât-ı kuyûdâtla meshûn olarak hıtâm buldukda yâhud 

kadı veyâ nâib efendinin infisâlleri vukû‘a geldikde hemen zeyl-i kuyûdât kadı veyâ 

nâib efendi tarafından imzâ ve tatbîk mührüyle hatm edilecekdir 

 

On beşinci mâdde İstanbul ve bülâd-ı sülüse’de bulunan hukkâm-ı şer‘-i şerîfin 

müddetleri munkaziye olarak şu müddet içinde taraflarından hükm ve ru’yet 

olunubda hasbe’l-zarûre ashâbına i‘lâm veyâ huccet virilemeyen husûsât hakkında 

infisâllerinden sonra senedât virilmesi îcâb ider ise bunlar ba‘de’t-tahrîr âhar 

kuyûdâta zeyl olunmak üzere kayd ve zeyl-i kuyûdât yine temhîr olunacakdır  

 

On altıncı mâdde zabt-ı da‘vâya mahsûs cerîdelerin birinci mâddede beyân olunduğu 

üzere ibtidâki sahîfelerinden bede’ ile bir rakam konularak âharlarına kadar tertîb 

üzere vaz‘-ı irgâm olunacak ve sutûrda han câiz olmayub şâyed sehv vukû‘bulur ve 

sûret-i mazbata-i da‘vâya ilâve ve ondan tenkîs ider ise Der-sa‘âdet’de sadrîn ve 

İstanbul ve kadılığı müsteşârlıkları ve Taşra’larda nâib efendilerin inzimâm ra’yi ve 

ma‘rifetleriyle sahîh-i fazla ve tenkîs mâddeler cerîdenin açık olan mahalline 

yazılacak ve sehv olan mahalline hatt-ı keşîde kılınacakdır 

 

On yedinci mâdde telâhuk-ı efkâr ve tecrübe ile işbu ta‘lîmâtın muhtâc ta‘dîl ve ıslâh 

olan fukarâsının ıslâhı hâiz olacakdır 

 

On sekizinci mâdde işbu ta‘lîmâtın târih-i neşr ve i‘lânından mu‘teber tutulacakdır  

Fî 10 Zilhicce sene 290 
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Hüküm No: 9 

Meveddetlü Efendi 

Memâlik-i mahrûse-i şâhâne’de kâin arâzî-i emîriyye’nin lede’l-hâce tefvîz ve ihâlesi 

hâlinde Taşra’larca defterdârlar ile mâl ve kazâ müdîrlerinin sâhib-i arz hükmünde 

tutulması tapu nizâm-nâme’sinin birinci mâddesinde mi‘rac iken işbu arâzî-i 

emîriyye da‘vâlarından sâhib-i arzın vucûduna luzûm görmeyen husûsât içün şer‘an 

virilen i‘lâmlarda bir takım yerlerde vâlî ve mutasarrıf ve kâimmakam gibi mülkiyye 

me’mûrları ve ba‘zı mahallerde defterdâr ve muhâsebeci ve mâl müdîri ve kâtibleri 

ve ba‘zı mevzu‘larda defter-i hâkânî ve tapu me’mûr ve ketebesi sâhib-i arz 

kâimmakamı gösterilmekde ve binâen aleyh fetvâhânece i‘lâmât-ı vâridenin tasdîk 

veyâ cerhinde şek ve tereddüd hâsıl olmakda bulunduğundan bu bâbda bir kâ‘ide-i 

matırda vaz‘ ve ta‘yîn luzûmuna dâir yazılan tezkire-i senâverî üzerine keyfiyet-i 

encümen mahsûs vükelâda lede’l-mutâla‘a bu makûle arâzî-i emîriyye işleri hasbe’l-

kâ‘ide tapu me’mûrlarına müfevvız olmak lâzım geldiği halde mukaddemen vilâyâtın 

yerüne bu misillü me’mûrlar gönderileceği cihetle şu vazîfe sâir erkân-ı idâreye 

ta‘mîm olunmuş ise de ol bâbda ta‘ddüd-i sâitin mu‘âmelâtça [tesevvübsât] ve 

müşkilât sebebiyeti  bi’t-tecribe sâbit olmağla buna bir tedbîr ittihâzı ehem idüğine 

ve şimdi ise sâye-i terkıbât-vâye-i hazret-i şâhâne’de memâlik-i mahrûsenin kat‘ât-ı 

mukteziyesine defterhâne nezâret-i behiyesin’den başka başka me’mûr ve kâtibler 

ta‘yîn ve irsâl kılındığı mülâbesesiyle evvelki îcâb ve ihtiyâç ber taraf olduğuna 

mebnî ba‘dezân önüne arâzî-i emîriyye’ye müte‘allık mesâil ve de‘âvînin habn-i 

ru’yetde anların ya‘ni defterhâne me’mûrlarının kendüleri ve bi’z-zât 

bulunamadıkları takdirde ve … 

 

Sayfa Numarası: 164 

 

Vekilleri makâmında olan tapu kâtiblerinin ve ba‘zı yerlerde henüz tapu usûlü te’sîs 

ve heyetleri tertîb olunduğundan öyle yerlerde dahi husûl-i icrâ’ete kadar 

muvakkaten mutasarrıf ve defterdâr ve kâimmakam ve mâl me’mûrlarının sâhib-i arz 

ad idilmesi tensîb idilmiş ve bi’l-istîzân kerâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhi dahi 

olmanız da müte‘allık ve şerefsudûr buyrulduğu fî 26 Zilhicce sene 289 târihlü 

tezkire-i sâye-i cenâb vekâlet-penâhi ile beyân ve iş‘âr buyrulmuş olmağla ba‘dezan 

irâde-i seniyye hükmüne tevfîk mu‘âmeleye himmet ve işbu tahrîrât ve senâverînin 



73 

 

sicili mahkemeye kaydına mübâderet olunması siyâkında tahrîrât-ı umûmiyye tahrîr 

ve tesyîr kılındı  

Fî 15 Muharrem sene 291 fî 20 Şubat sene 289  

Ahmed Muhtar 

 

Hüküm No: 10 

Sûret-i emir-nâme-i hazret-i meşîhat-penâhi Haleb niyâbet-i şer‘iyyesine  

Fazîletlü Efendim 

Emlâkin hîn-i mübâya‘asında arâzî-i emîriyye dahi derc ve ilâve idilerek huccete rabt 

olunmakda olduğu gibi ba‘zı arâzîye dahi arsa ta‘bîriyle mülk mu‘âmelesi olunarak 

huccet virilmekde olduğu stihbâr kılınmış olmağla lâyıkıyla tahkîk ve tedkîk 

olunarak sahîhan mülkü olduğu tahkîk itmedikce o makûle arâzî-i emîriyyeye huccet 

virilmemesi husûsuna dikkat ve dâhil vilâyetde olan nevvâb efendilere dahi teblîğ 

keyfiyet buyrulması siyâkında sukataçin terkîm kılındı  

Fî 13 Cemâziye’l-ûlâ sene 290 fî 26 Haziran sene 89 

Ahmed Muhtar 

 

Hüküm No: 11 

Ayntâb kazâsı niyâbet-i şer‘iyyesine  

Mükerremetlü Efendi 

Bâlâda muharrer sûret-i emir-nâme-i hazret-i meşîhat-penâhî’den keyfiyeti ma‘lûm 

fâzılâneleri buyrulacağından bir mantûk emr-i âlî îcâbının icrâsına bezl-i mukadderat 

buyrulmasını ihtâr iderim  

Fî 17 Safer sene 91 

Nâib-i merkez olan Haleb 

 

Hüküm No: 12 

Sûret-i emir-nâme-i hazret-i meşîhat-penâhî Haleb niyâbet-i şer‘iyyesine 

Faziletlü Efendim 

Mu‘âmelât-ı umûmiyye de te‘âmül içün mukaddemen tertîb olunan evrâk-ı sahîha-i 

nizam-nâmesi’nin ıslâh ve tevsi‘iyle her nev‘-i mu‘âmelâta şâmil olmak üzere 

[tam‘an bol] ihdâs ve îcâd ve evrâk-ı sahîha dahi kemâkân bi’l-ibkâ isti‘lânın taht-ı 

mecbûriyetde tutulması ancak mahsûs vükelâda tensîb olunmak ve ol bâbda kalem 

alınan nizam-nâmenin icrâ-yı ahkâmına irâde-i seniyye cenâb-ı pâdişâhî müte‘allık 



74 

 

ve şeref-sudûr buyrularak nizam-nâme-i mezkûra her tarafa neşr ve i‘lân olunduğu 

misillü üç nüshası dahi îfâ-i tesyîr senevî şerîfleri kılmışdır mecâlis ve mahâkeme 

vilâyetce i‘tâ olunacağı der (silik) olduğundan bir mantûk irâde-i seniyye doksan 

senesi Mart’ın duhûlüyle berâber tehâmîk icrâsına kemâl-i ihtimâm ile mübâşeret 

kılmak üzere teblîgât-ı lâzime icrâsı bâ-tezkire-i sâmiye beyân ve iş‘âr buyrulmağla 

ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsına ve dâhil-i vilâyetde bulunan hukkâm-ı 

şer‘iyyeye vesâyâ-yı lâzime îfâsına sa‘y ve gayret eylemeniz siyâkında sukata-i 

mahsûsa-i senâverî terkîmine ibtidâr olundu  

Fî 15 Zilhicce sene 290 fî 22 Kânun sene 89 

Ahmed Muhtar 

 

Hüküm No: 13 

Ayntâb kazâsı niyâbet-i şer‘iyyesine 

Mükerremetlü Efendi 

Bâlâda muharrer sûret-i emir-nâme-i hazret-i meşîhat-penâhî dir keyfiyet-i ma‘lûm 

fâzılâneleri buyrulacağından bir mantûk emr-i âlî îcâbının icrâsına bezl-i mukadderet 

buyrulması ihtâr olunur  

Fî 17 Safer sene 91 

Nâib-i merkez-i vilâyet Haleb 

Mehmed Numan 

 

Sayfa Numarası: 165 

 

Hüküm No: 14 

Sûret-i emir-nâme-i hazret-i meşîhat-penâhi Haleb niyâbet-i şer‘iyyesine 

Fazîletlü Efendim 

Emlâkin hîn-i mübâya‘sında arâzî-i emîriyye dahi derc ve ilâve idilerek huccete rabt 

olunmakda olduğu gibi ba‘zı arâzîye dahi arsa ta‘bîriyle mülk mu‘âmelesi olunarak 

huccet virilmekde olduğu istihbâr kılmak olmağla lâyıkıyla tahkîk ve tedkîk olunarak 

sahîhan mülkü olduğu tahakkuk itmedikce o makûle arâzî-i emîriyyeye huccet 

virilmemesi husûsuna dikkat ve dâhil-i vilâyetde olan nevvâb efendilere dahi teblîğ 

keyfiyet buyrulması siyâkında sukataçin terkîm kılındı  

Fî 13 Cemâziye’l-evvel sene 290 fî 26 Haziran sene 289 

Ahmed Muhtar 
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Hüküm No: 15 

Ayntâb kazâsı niyâbet-i şer‘iyyesine  

Mükerremetlü Efendi 

Bâlâda muharrer sûret-i emir-nâme-i hazret-i meşîhat-penâhî’den keyfiyet-i ma‘lûm 

fâzılâneleri buyrulacağından bir mantûk emr-i âlî îcâbının icrâsına bezl-i mukadderet 

buyrulması ihtâr olunur  

Fî 12 Safer sene 291 

Nâib-i vilâyet-i merkez Haleb 

Mahall-i mühür Mehmed Numan 

Vasalenâ fî âhar şehri Saferu’l-hayr Temmuz 1 

 

Hüküm No: 16 

Borucu karyesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Hüsnâ 

binti Hacı Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mustafa bin Hasan 

nâm kimesneye virilmesi evlâ ve tarafeyn rızâları mihr-i mü’eccel ve mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selam  

Fî 27 Safer sene 129 

 

Hüküm No: 17 

Atabek karyesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Şerife 

binti Ahmed nâm Şeybe’nin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin Emin 

nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selam  

Fî 27 Safer sene 1291 

 

Hüküm No: 18 

Ayntâb karyesinden İdil karyesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz 

de sâkine Zeyneb binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Abdülfettah bin Paşa Mehmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve 

mihr-i mü’eccel ve mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 27 Safer sene 1291 
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Hüküm No: 19 

Ayntâb mahallâtından Hanbaba Mahallesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur 

ki mahalleniz de sâkine Elif binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu 

tâlibi olan Mehmed bin Hasan nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-

i mü’eccel ve mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fî 28 Safer sene 1291 

 

Hüküm No: 20 

Arab Mahallesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine 

Safiye binti Mustafa nâm Şeybe’nin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed 

bin Mustafa nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Saferu’l-hayr fî 28 sene 291 

 

Hüküm No: 21 

Sinek (?) mahallesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine 

Münevver binti Hacı Mehmed Şerif nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i 

mü’eccel ve mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz 

ve’s-selâm Saferu’l-hayr  

Fî 28 sene 291 

 

Hüküm No: 22 

Borucu karyesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkin Fâtıma 

binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan İbrâhim bin Mehmed 

nâm kimesneye tarafeyn rızâları mihr-i mü’eccel ve mu‘accel tesmiyesiyle lede’ş-

şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 28 Safer sene 91 
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Sayfa Numarası: 166 

Numro 2  

 

Hüküm No: 23 

Yahni Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz 

sakinelerinden Zeyneb binti Mehmed Efendi nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise 

işbu tâlibi olan Mehmed Emin bin Bekdaş nâm kimesneye mihr-i müeccel ve mihr-i 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 29 Saferü’l-hayr sene 1291 

 

Hüküm No: 24 

Seng-i Tavil Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sakine Hadice binti Dede Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Ali bin Haydar nâm kimesneye tarafeyn izni ve velileri rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 30 Safer sene 91 

 

Hüküm No: 25 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab ahâlisinden Hacı Battalzâde bâ‘isü’l-i‘lâm 

Mehmed Emin Bey bin Ömer Bey medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda 

ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘-i meâli-i ukûda takdim ettiği arz-ı hâlde ismi muharrer medine-

i mezbûre kurâsından Ulu Masara karyesi ahâlisinden Abger bin Ahmed nâm 

kimesne muvâcehesinde tapu kâtibi es-Seyyidullah Necib Efendi hâzır olduğu halde 

üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb karye-i mezbûre turâbında kâin bir tarafdan vadi 

ve bir tarafdan işbu Abger’in karındaşı Maho hayırlığı ve bir tarafdan Kara Mehmed 

hayırlığı ve bir tarafdan benim harâbe hayırlığım ile mahdud bir kıt‘a hayırlığın 

tamamı benim babamdan müntakil mülk-i mevrûsum olub hayırlık-ı mezkûra tımar 

olunmadığından harâbe olub lakin derûnunda hayır eşcârları mevcûd olduğu halde 

merkûm Abger benim malım olan hayır eşcârlarını kal‘ ve uyumlarını söküb tarihden 

on iki sene akdem müceddeden hayır eşcârı gars etmiş ve tarihden bir sene akdem 

hayr-ı mezkûrun uyumlarını söküb ve kal‘ idüb müceddeden hayır eşcârı gars ettiğini 

haber alub tarihden altı mah akdem merkûm Abger’den suâl eylediğimde senin malın 

olan hayırlıkdan yalnız dokuz bâran hayır eşcârlarını söküb benim hayırlığıma katub 
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müceddeden hayır eşcârı gars ettim deyu benim malım olan hayırlıkdan dokuz bâran 

hayır eşcârlarını söküb müceddeden hayır eşcârı gars ettiğini ve gars etmiş olduğu 

hayırlığın dokuz bârânî arazisi benim malım olduğunu ikrâr ve i‘tirâf dahi etmeğin 

suâl olunub icâbı icrâ ve tarafıma teslimine tenbih-i şer‘i buyurulmak muradımdır 

deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında mahdûd-ı mezkûr hayırlığın arazisi 

Süleyman Kahya nâm kimesnenin bağ yeri olub babam Ahmed’e virmiş babam kırk 

iki tarihinde vefat etti tarih-i mezkûrdan bu güne dek tasarruf iderim ve tarihden on 

altı sene akdem hayır eşcârı gars ettim müdde‘i mir-i mumâ-ileyhin alakası yokdur 

kırk sekiz seneden beri zirâ‘at iderim ve hayır eşcârı gars ederek mutasarrıf olurum 

ve ber vech-i müdde‘i ikrâr dahi etmedim deyu külliyen inkâr etmeğin suret-i 

murâfa‘aları fetvâ-yı şerife lede’l-havâle müdde‘i-i merkûm Emin Bey ber vech-i 

muharrer ikrârı isbât eder ise dokuz bâran mahali ba‘de’l-kal‘ arz-ı beyzâ olarak 

teslimi lazım olduğu ve dokuz tasarrufî bârandan mâ‘ada da müdde‘i-i aleyh Abger 

ber vech-i muharrer müdde‘i-i merkûmun babaları sıhhatinde on beş seneden 

mütecâviz isbât eder ise evvel mâ‘ada da da‘vâ-yı münkati‘a olacağı deyu verilen 

cevab-ı şer‘iyye binâen müdde‘i mir-i mumâ-ileyh ber vech-i muharrer meşrûh-ı 

müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ 

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve 

imza eden Paçura mahallesi muhtarı Kasım Ağa ve ihtiyarlarından Hacı Şerif ve 

Bekir Bey mahallesi muhtarı Arnebud Mehmed ve Hacı Ahmed ve Çakallı Sarı 

Kahya ve büyük oğlanın oğlu Ahmed nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan Çakal karyeli Ahmed 

bin Memik ve Paçura mahallesinden Derviş bin Ali ve Bekir Bey mahallesinden kara 

oğlanın oğlu Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âlî ve bi’l-

muvâcehe meşrûhen ve mufassalan isbât etmeğin mucibiyle mahdûd mezkûr 

hayırlıkdan dokuz baran hayırlık arazisini müdde‘i-i mir-i mumâ-ileyh teslimine 

merkûm Abger’e tenbih olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab mahkemesinden huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu   

Fi 28 Safer sene 91 

 

Hüküm No: 26 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Vilâyet-i Haleb’e tâbi Medine-i Ayıntab mahallâtından Amo mahallesi 

sakinelerinden Zeliha binti Ahmed bin Abdullah nâm hatuna tarafından zikr-i âti 
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da‘vâya vekâleti zât-ı mezbûreyi ârifân Hacı Şaban Ağa bin Mehmed ve Mehmed 

bin Mehmed efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i 

şer‘i lâhık olan oğlu Ahmed Ağa medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-

ı huzûr-ı şer‘de takdim eylediği arz-ı halde ismi muharrer medine-i mezbûre 

kurâsından Karaçomak karyesi ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm Halil bin Bekir nâm 

kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idub işbu Halil 

müvekkilem mezbûre Zeliha Hatun’un peder şerîki olub zımmetinde cihet-i karz ve 

sâireden tekavvi akçesi olarak dört bin guruş alacak hakkı olub hatta tarihinden sekiz 

sene akdem dört bin guruş müvekkilem mezbûre Zeliha Hatun zımmetinde tekavvi 

akçesi olarak deyni olduğunu ikrâr dahi etmeğin suâl olunub icâbı icra buyurulmak 

muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Halil cevabında müdde‘i-i 

merkûmun müvekkilesi mezbûre Zeliha Hatun ile benim birer şerikliğim yokdur 

ancak babam Bekir mezbûre Zeliha Hatun’un peder şerîki etmiş ve tarihinden on altı 

sene akdem babam Bekir vefat edib ben ve Hacızâde Hacı Mehmed Emin Bey’in 

 

Sayfa Numarası: 167 

Numro 3  

 

peder şeriki oldum ve babamın vefatından sonra mezbûre Zeliha Hatun ile ben şirket 

etmedim ve mezbûreye tekavvi akçesi olarak deynim yokdur ve babamın vefatından 

bu tarihe değin benden da‘vâ etmedi ve mezbûreden yalnız yirmi dört semen si‘r karz 

aldım ve tarihinden sekiz mah akdem mezbûre Zeliha Hatun’un benden da‘vâ 

edeceğini haber aldım ve birkaç komşu ile mezbûre Zeliha Hatun’un menziline 

vardım mezbûre Zeliha Hatun’a sen benden kuvvet akçesi olarak alacağım vardır 

deyu da‘vâ edecek olduğunu haber aldım bende ne hakkın vardır dediğimde mezbûre 

Zeliha Hatun sende yirmi dört semen si‘r alacağım vardır yirmi dört semen si‘rden 

gayrı sende bir hakkım ve alacağım yoktur deyu zımmeti ibrâ-i âm-ı sahih-i şer‘i ile 

ibrâ ve iskâta hak etmedik dedikde müdde‘i-i vekil-i merkûm külliyen inkâr etmeğin 

suret-i murâfa‘aları fetvâ-yı şerife lede’l-havâle müdde‘i-i aleyh merkûm Halil ber 

vech-i muharrer ibrâyı isbât eder ise vekil-i merkûm Ahmed’in de müvekkilesi 

Zeliha Hatun’un meblağ-ı mezkûru da‘vâsı meşrûh olmadığı valâ-i müvekkile-i 

mezbûre Zeliha Hatun adem-i ibrâya ba‘de’t-temlik müdde‘âsı ba‘de’l-isbât meblağ-ı 

mezkûru mutâlebe edeceği deyu verilen cevâb-ı şer‘iyye binâen müdde‘i-i aleyh 

merkûm Halil’den def‘-i meşrûhuna muvâfık beyine taleb olundukda husûs-ı 
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mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza eden 

Karaçomak karyesi muhtarı Mehmed Ağa ve ihtiyarlarından nizâm-ı âli ve … oğlu 

Ahmed nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idikleri ihbâr olunan Karaçomak karyesi ahâlisinden Mehmed bin Mustafa ve 

Musli bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘i âli ve bi’l-

muvâcehe meşrûhen ve mufassalan isbât etmeğin mucibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i 

meblağ-ı mezkûr mutâlebesiyle mu‘ârazadan men‘ olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab 

mahkemesinden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 1 Rebi‘u’l-evvel sene 91        

 

Hüküm No: 27 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab ahâlisinden ve teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye’den ve Ermeni milletinden Kaçror oğlu bâ‘isü’l-i‘lâm Artin medine-i 

mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim eylediği arz-ı halde 

ismi muharrer medine-i mezbûre kurâsından … karyesi ahâlisinden Hasan Ağa bin 

İsmail muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idub merkûm Hasan Ağa ve 

oğlu gâib-i anil meclis İsmail zımmetlerinin eşya semeninden sekiz yüz otuz guruş 

alacak hakkım olub ve her biri meblağ-ı mezkûrun tamamının edâsına kefil ve zâmin 

olmağla meblağ-ı mezkûr sekiz yüz otuz guruş bihakemü’l-isâle ve’l-kefâle merkûm 

Hasan Ağa’dan hâlâ taleb ederim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Hasan Ağa 

cevabında müdde‘i-i merkûm Artin oğlu İsmail ile birbirlerinin kefil-i bi’l-mâl ve 

kefil-i bi’n-nefs olarak sekiz yüz otuz guruş zımmetinde deyni ve borcu olduğu 

tâbian ve kat‘iyyen ikrâr ve i‘tirâf etmeğin alâ mucib-i ikrâra meblağ-ı mezkûr sekiz 

yüz otuz guruş müdde‘i-i merkûm Artin’e edâ ve teslimi merkûm Hasan Ağa ikram 

olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab mahkemesinden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 1 Rebi‘u’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 28 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab kurâsından Durali 

karyesi ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm ibni Hacı Mustafa nâm kimesne medine-i mezbûre 

Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı meclis-i şer‘-i meâli-i ukûda takdim eylediği arz-ı 

halde ismi muharrer karye-i mezbûre ahâlisinden Cafer’in oğlu Mehmed nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbu merkûm Mehmed 
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zımmetinde cihet-i karz-ı şer‘iden bâ-sened üç bin on dokuz guruş alacak hakkım 

olub meblağ-ı mezkûr zımmetinde cihet-i mezbûreden bana deyni ve borcu olduğunu 

ikrâr dahi idüb sened vermiş idi ve meblağ-ı mezkûrdan dokuz yüz yirmi guruşunu 

tarafıma teslim idüb bâki zımmetinde iki bin doksan dokuz guruş alacak hakkım 

kalmağın meblağ-ı bâki-i mezkûru hâlâ talebi derim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl 

ve’l-inkâr müdde‘i-i merkûm ber vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân 

ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb olduklarını 

mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza eden Durali karyesi ahâlisinden 

Ali’nin oğlu Mehmed ve Mehmed’in oğlu Müslim ve Ahmed’in oğlu Ömer ve 

Ömer’in oğlu Molla Ali ve Ali’nin oğlu Osman Vedirkir karyeli Abidün oğlu Tahsin 

ve Ayıntab’dan Haffaf Mustafa Efendi ve Tokat’dan (kesik) oğlu Mustafa Ağa nâm 

kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idikleri ihbâr olunan Durali karyeli ahâlisinden İbrahim oğlu Kadir ve Ömer’in oğlu 

Şeyho ve Kürdo’nun oğlu İhsan bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle ber 

nehc-i şer‘-i âli ve bi’l-muvâcehe meşrûhen ve mufassalan isbât etmeğin mucibiyle 

meblağ-ı bâki-i mezkûr iki bin doksan dokuz guruş edâ ve teslimine merkûm 

Cafer’in oğlu Mehmed’e tenbih olunduğu bil’l-iltimâs Ayıntab mahkemesinden 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

Fi 1 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Sayfa Numarası: 168 

Numro 4  

 

Hüküm No: 29 

Vilayet-i Halebü’ş-şehbâ’ya tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından Cevizlice 

mahallesi sakinlerinden Oduncu Abdullah Ağa bin Abdullah ve  Hurşid Ağa medine-

i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘i âli-i ukûda medine-i 

mezbûre mâl müdürü bâ‘isü’l-kitâb Hafız Mustafa Efendi mahzarında her biri ikrâr-ı 

tâm ve takrir-i kelâm idüb eden seksen sekiz senesi uhde-i iltizâmımızda olan a‘şâr 

bedelâtından girâz teslimat-ı mütebâki on bir bin yüz yetmiş üç guruş otuz beş para 

deynimiz olmağla mahalle-i mezbûrede kâin bir tarafından harâbe ve bir tarafından 

tarik-i âm ve Dağcı Hacı Mehmed menzili ve bir tarafından Hacı Ali menzili ve bir 

tarafından Mehmed Ali menzili ile mahdûd ve mümtâz akd-i âtiyü’z-zikrinin 

suduruna değin yedlerimizde müntakilen malım ve mülküm olan bir bâb mülk 
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menzilin tamamını cem‘-i tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukûk ve murâfıkıyla 

tarih-i vesikadan beşi her değin müeccel ve mev‘ûda olmak üzere medine-i mezbûre 

mal müdürü mumâ-ileyh Hafız Mustafa Efendi a‘şâr bedelâtından girâz teslimât-ı 

mütebâki deynimiz olan a‘şâr on bir bin yüz yetmiş üç guruş otuz beş paraya bi-

tarik-i def‘-i bey‘i ba‘de’t-tahliye teslim eyledikde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ 

ve kabul idüb merkûmân Abdullah Ağa ve Hurşid Ağa deynlerimiz olan meblağ-ı 

mezkûru tarih-i mezkûra değin edâ idemediklerimiz halde menzil-i mahdûd-ı 

mezkûru hükümet-i seniyye ma‘rifeti ile âhire bey‘ ve istifâ-i deyn etmek üzere 

taraflarımızdan mal müdürü mumâ-ileyh Hafız Mustafa Efendi her birimiz vekâlet-i 

devriye ile vekil ve nâib-i menâb nâsb ve ta‘yin eyledikde dediklerinde ol dahi kabul 

etmeğin gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-

yevmi’l-hâdi min şehri Rebi‘u’l-evvel sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Müfti Efendi 

İdare meclisi i‘tasından Arif Ağazâde 

Mustafa Ağa Hacı Halil Ağazâde Halil Ağa İraniyezâde Mehmed Ali Efendi  

Ve mütevelli Şakir Efendi 

Ve gayruh 

 

Hüküm No: 30 

İbn-i Şeker Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sakine 

Zeyneb binti Hafız Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan 

Mustafa bin Mustafa nâm kimesneye mihr-i müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi 

tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 2 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 31 

Battal büyük karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sakine 

Aişe binti Maho nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Hüseyin bin 

Hüseyin nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velisi izniyle ve mihr-i mukaddem ve 

mihr-i muahhar nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 2 Rebi‘u’l-evveli sene 91  
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Hüküm No: 32 

Battal büyük karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sakine 

Fatıma binti Hüseyin nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Mehmed bin 

Maho nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izniyle mihr-i müeccel ve mihr-i 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 2 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 33 

Şeyh Süleyman Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sakine Aviş binti Ahmed nâm sebiyyenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi İzzet bin 

Abdullah nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 3 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 34 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından 

Müzlef mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden Tiryaki Hasan Ağa 

bin Ali’nin zevcesi menkûha-i metrûkesi Hadice binti Şeyho nâm hâtunun mâ‘ada 

zâhirde vâris-i ma‘rûf olmayub terekesi cânib-i beytü’l-mâl ve zevce-i mezbûreye âid 

ve râci‘ olmağın müteveffâ-yı merkûmun dâilerinden bâ‘isü’l-i‘lâm Hüseyin bin 

Ramazan nâm kimesne medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de bu makule vefat edenlerin terekesini ahz ve kabza me’mûr ve kıbel-i şer‘den 

me’zûn medine-i mezbûre mal müdürü Fütüvvetlu Hafız Mustafa Efendi ve zevce-i 

mezbûre Hadice Hatun tarafından vekil-i müseccel-i şer‘isi karındaşı Kara Mehmed 

nâm kimesne muvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbu müdür-i 

mumâ-ileyh bi’l-emâne terekesine vaz‘-ı yed eylediği müteveffâ-yı merkûm Tiryaki 

Hasan Ağa bin Ali zımmetinde cihet-i karz-ı şer‘iden altı yüz guruş alacak hakkım 

olub kable’l-edâ ve’l-ifâ vefat idüb meblağ-ı mezkûru müteveffâ-yı merkûm tereke 

ve akçesinden hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl cevablarında tereke-i 

müteveffâ-yı merkûme bi’l-emâne ve bi’l-verâse 
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Sayfa Numarası: 169 

Numro 5 

 

Vaz‘-ı yedini ikrâr ve i‘tirâf idüb mâ‘ada müdde‘âsını inkâr etmeleriyle müdde‘i-i 

merkûm ber vech-i meşrûh müdde‘âsını husûsi-i mezbûra ârifân ve her biri ber 

muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden 

zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Mehmed Ağa bin Mehmed ve Ali bin 

Ahmed ve Hasan bin Mustafa nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olan Keçeci oğlu Mustafa bin Ali 

Sülükci oğlu Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber 

nehc-i şer‘i ba‘de’l-isbât ve’l-halef mucibince meblağ-ı mezkûr altı yüz guruş vâzi‘ 

oldukları müteveffâ-yı merkûm tezkere ve âfiyesinden müdde‘i-i merkûm Hasan’a 

edâ ve teslimine müdür-i mumâ-ileyh Mustafa Efendi ve vekil-i merkûm Kara 

Mehmed’e tenbih olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab mahkemesinden huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu 

Fi 4 Rebi‘u’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 35 

Ma‘rûz-ı dâ‘ileridir ki Fi’l-asl Darende ahâlisinden olub vilayet-i Haleb’e tâbi‘ 

Medine-i Ayıntab mahallâtından Müzlef mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Tiryaki Hasan Ağa ibni Halil zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice binti 

Şeyho’dan mâ‘adâ zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmayub terekesi zevce-i mezbûre Hadice 

Hatun ile cânib-i beytü’l-mala aid olmağın müteveffâ-yı merkûmun dâilerinden 

bâ‘isü’l-i‘lâm Kabancı Mehmed Ağa bin Mahmud medine-i mezbûre Deâvi Meclis 

Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de  bu makule vefat edenlerin terekelerini kabza 

me’mûr ve kıbel-i şer‘den me’zûn medine-i mezbûre mal müdürü Fütüvvetlu Hafız 

Mustafa Efendi zevce-i mezbûre tarafından vekil-i müseccel-i şer‘isi Kara Mehmed 

Ağa muvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbu müdür-i mumâ-

ileyh bi’l-emâne terekesi vaz‘-ı yed eylediği Tiryaki Hasan Ağa bin Ali zımmetinde 

cihet-i karz-ı şer‘iden yirmi beş adet beyaz mecidiye alacak hakkım olub ve beş adet 

vermiş beyaz mecidiye alacak hakkım olub kable’l-edâ ve’l-istifâ vefat edib terekesi 

afiyesine işbu müdür-i mumâ-ileyh efendi tarafından bi’l-emâne vaz‘-ı yed etmeğin 

meblağ-ı mezkûru hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında 

tereke-i müteveffâ-yı merkûme bi’l-emâne ve bi’l-vekâle vaz‘-ı yedlerini ikrâr ve 
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müdde‘i-i merkûmun mâ‘ada müdde‘âsını inkâr idicek müdde‘i-i merkûm ber vech-i 

meşrûh müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-

ı mühür ve imza iden Mehmed bin Mehmed ve Ali bin Ahmed ve Mustafa bin Hasan 

nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idikleri ihbâr olunan ibni Mustafa ve Kalender Ağa Mehmed Said bin Hacı Mehmed 

nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘i ve bi’l-muvâcehe ba‘de’l-isbât 

müdde‘i-i merkûmun iddiası üzerine devr iderek zam etmiş olduğu beş adet beyaz 

mecidiyeden üç adedi nizâmi vecihli tezeyyül ile bâki yirmi yedi aded beyaz 

mecidiyeyi her biri yirmi bir guruş on paradan beş yüz yetmiş üç guruş otuz para 

müteveffâ-yı merkûm tereke-i vâfiyesinden müdde‘i-i merkûm teslimine tenbih 

olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab mahkemesinden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 4 Rebi‘u’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 36 

Fi’l-asl Darende ahâlisinden olub vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab 

mahallâtından Müzlef mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan Tiryaki 

Hasan Ağa bin Ali bin Abdullah zevce-i menkûhası Hadice binti Şeyho’dan mâ‘ada 

zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmayub terekesi zevcesi mezbûre ile cânib-i beytü’l-mala 

âid ve râci‘ olmağın bu makule vefat edenlerin terekelerini ahz ve kabza ve semen-i 

mal ile âhirde bey‘a kıbel-i şer‘den me’zûn medine-i mezbûre mal müdürü 

Fütüvvetlu Hafız Mustafa Efendi ve zevce-i mezbûre tarafından vekil-i müseccel-i 

şer‘isi karındaşı Kara Mehmed bin Şeyho nâm kimesne medine-i mezbûre Deâvi 

Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı meclis-i şer‘de rafiatü’l-haze’l-kitâb Mehmed Şakir 

Efendi ibni Mehmed Ali Efendi ve Kabancı Mehmed Ağa bin Mahmud  

 

Sayfa Numarası: 170 

Numro 6  

 

Nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb müteveffâ-yı 

merkûm Hasan Ağa’nın hayatında ale’l-vefat yedinde mülkü olub medine-i mezbûre 

kurâsından Eril karyesi turâbında iki tarafdan Güllizâde Safa Hatun ve bir tarafdan 

Ali ve bir tarafdan Hacı Taha Efendi bağları ile mahdûd ve mümtâz takriben bana 

yüz aded kürumi müştemil bir kıt‘a bağ ma‘rifet-i şer‘i ile sevk-i sultâni ve 
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mücemmi‘-i nâs olan mahallerde tâlibine arz ve Fenari İskelesi ve nâs inkitâ‘ında 

mumâ-ileyh efendi ve Mehmed Ağa üzerlerinde dört yüz guruşa karar ve ziyade ile 

tâlib-i âhiri dahi zuhûr etmeyub ve meblağ-ı mezkûr bağ-ı mahdûd-ı mezkûrun el-

yevm semen-i mal ve ziyâde idüğü zeyl-i hüccette mestûrü’l-esâmi müslimin 

ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver mütehakkık olmağın bağ-ı mahdûd-ı mezkûru 

tarafından icâb ve kabul hâvi ve şurût-ı mübtileden âri olarak bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i 

ile dört yüz guruşa bi’l-vekâle bi’l-emâne bey‘ ve temlik ve teslim eylediklerimizde 

mumâ-ileyh dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûrun altı yüz guruş müşteri-i 

mumâ-ileyh yedlerinden bi’t-tamâm ahz ve kabz ve istifâ-i hak eyledik fi mâ ba‘d 

bağ-ı mahdûd-ı mezkûr mumâ-ileyhânın mülk-i müşterâ-yı sahihi ve hakk-ı sarihi 

olmuşdur keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr emlâk-ı sâiresi gibi bir vasi mülkü 

mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla 

olundu ve hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi min şehri Saferü’l-hayr sene ihda ve tis‘în ve 

mietin ve elf 

 

Hüküm No: 37 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ İslahiye sakinlerinden ve Çelkanlı 

Aşireti’nden bâ‘isü’l-i‘lâm Mustafa bin İsmail nâm kimesne vilayet-i mezbûra tâbi‘ 

Medine-i Ayıntab Deâvi Meclis Odasında ma‘kûd-ı meclis-i şer‘-i meâli-i ukûda 

takdim eylediği arz-ı halde ismi muharrer medine-i mezbûre mal müdürü Fütüvvetlu 

Hafız Mustafa Efendi muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idub güzerân 

iden şehr-i Ramazan-ı mübareğin on birinci  günü şirâen kendi mülküm ve malım 

olan emlakımızı renkli bir mehar devem zâyi‘ olub taharri ettiğimde deve-i mevsûf-ı 

mezkûr medine-i mezbûre mal müdürü efendi yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ 

taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl efendi-i mumâ-ileyh cevabında deve-i 

mevsûf-ı mezkûru Zabtiye Osman Ağa Şaban-ı Şerif’in onbirinci günü … olarak 

bulub hükümet-i seniyyeye teslim etmişdir müdde‘i-i merkûmun ber vech-i müdde‘i 

hâli olub zâyi‘ olduğunu bilmem deyu inkâr etmeğin suret-i murâfa‘aları fetvâ-yı 

şerife lede’l-havâle müdde‘i-i merkûm ber vech-i muharrer deve-i mezkûr kendi 

mülkü olduğunu ba‘de’l-isbât ve’t-tahlif-i zabta kâdir olacağı ve târih-i … i‘tibâr 

olmaz deyu cevab-ı şer‘iyye binâen müdde‘i-i merkûmdan müdde‘âsı meşrûhuna 

muvâfık beyyine taleb olundukda husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i 
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mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Hüseyin bin Mahmud ve Halil bin Ahmed ve 

Mehmed bin İsmail ve Hacı bin Ali ve Selman bin Hüseyin ve Osman bin Halil ve 

Ömer bin Mehmed nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan İslâhiye ahâlisinden Ömer bin Süleyman ve 

Mehmed bin Bekir ve Ali bin Mustafa ve Selman bin Ali nâm kimesneler 

şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âli ve bi’l-muvâcehe meşrûhen ve mufassalan ba‘de’l-

isbât ve’l-halef mucibince ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i deve-i mevsûf-ı mezkûru müdde‘i-i 

merkûm Mustafa’ya teslimine müdür-i mumâ-ileyh tenbih olunduğu Fi 4 Rebi‘u’l-

evveli sene 91 

 

Sayfa Numarası: 171 

Numro 7 

 

Hüküm No: 38 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab ahâlisinden ve teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye’den ve Ermeni milletinden bâ‘isü’l-i‘lâm Mega? bin Kirkor medine-i 

mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim eylediği arz-ı halde 

ismi muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden ve millet-i mezbûreden Apo bin Sako 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Apo zımmetinde 

bekmez bahâsından iki yüz guruş alacak hakkım olmağın meblağ-ı mezkûru hâlâ 

taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında müdde‘i-i merkûma iki 

yüz guruş cihet-i mezkûreden zımmetinde deyn ve borcu olduğunu ikrâr etmeğin alâ 

mucib-i ikrâra meblağ-ı mezkûru müdde‘i-i merkûma teslimiyle ilzâm olunduğu bi’l-

iltimâs Ayıntab mahkemesinden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 4 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 39 

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından Hacı Baki bölüğü mahallesi 

ahâlisinden oğlu Hacı Hüseyin nâm kimesne medine-i mezbûre Deâvi Meclis’inde 

ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘-i şerifde mahalle-i mezbûre ahâlisinden Fatinli? oğlu Kör 

Ahmed Ağa bâ‘isü’l-kitâb nâm kimesne mahzarında zevcesi Safiye Hatun hâzıra 

olub zikr-i âti bey‘a-i âleme olduğu halde ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idub mahalle-i 

mezbûrede kâin bir tarafdan Kara Şerif menzili ve bir tarafdan Kalyoncunun oğlu 

Hacı Halil menzili ve bir tarafdan Şamuk oğlu Mehmed menzili ve bir tarafdan 
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dehliz ile mahdûd ve mümtâz bir bâb mülk-i müşterâm olan menzilimi bi-cümleti’l-

tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukuk ve’l-murâfık tarafeynden icâb ve kabul hâvi 

ve şurût-ı mübtile ve ukûd-ı müfside ve muvâza‘adan âri bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile 

işbu merkûm Ahmed Ağa’ya iki bin elli guruşa bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde 

ol dahi ber vech-i muharrer meblağ-ı mezkûra iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz 

ve kabûl eyledin sonra semeni olan iki bin elli guruşdan yüz elli guruşunu ber vech 

peşin merkûm yedinden ahz ve kabz idüb bâki bin dokuz yüz guruşu dâinim Gececi 

Hacı Memik Ağa’nın kızları imiş ve Hadice hatunların vekilleri bulunan İsmail ibni 

İsmail Ağa’ya tarafeyn-i bi’l-emr ve’l-kabûl havâle-i sahih-i şer‘iyye ile havâle 

eylediğimde ol dahi kabul idüb bu vecihle benim menzil-i mahdûd-ı mezkûrda alaka 

ve medhalim kalmayub müşteri-yi merkûm Kör Ahmed’in mülk-i müşterâsı ve hakk-

ı sarihi olmuşdur keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun 

dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i  mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-

yevmü’l-aşer min şehr-i Muharremü’l-haram sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl      

Müftizâde Mehmed Zühdi Efendi 

Debbağ Şeyhizâde Ahmed Ağa 

Tahtacı Hacı Ali Ağa 

Tövbe mahallesi muhtarı Hacı Ali Ağa  

Koca Mehmed Ağa  

Kürt Hacı Osman oğlu Ali Ağa  

 

Hüküm No: 40 

Bâdi-yi defter-i kassâm oldur ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab 

mahallâtından Şehre Küsdi mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden 

Hudûc binti Yakub Necib Efendi’nin verâseti zevci Bazzade Abdurrahman Efendi ve 

validesi Hadice Hatun binti Hacı Mehmed Emin Efendi ve sağire kızı Emine ve lieb 

ve ümm er karındaşı İshak Bey Efendi’ye inhisârı şer‘ân zâhir ve aşikâr oldukdan 

sonra sağire-i mezbûre Emine’nin babası mumâ-ileyh Abdurrahman Efendi ve 

verese-i sâire taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrir olunan tereke-i 

müteveffiye-i mezbûre defteridir ki ber vech-i âti-i zikr ve beyân olunur  

Fi 24 Safer sene 91  
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                       Cinsi Fiyat 

1 adet kutni yüzlü yatak  400 guruş 

1 adet sevayi yüzlü yatak 400 guruş 

4 adet canfos yüzlü yasdık 80 guruş 

1 adet kilim seccade 20 guruş 

1 adet hurdalı 30 guruş 

1 adet sarı sini 150 guruş 

2 adet sarı leğen ve ibrik 60 guruş 

5 buçuk bakır batman 250 guruş 

2 adet kırmızı çubuklu entari ve şalvar  20 guruş 

2 adet kazak entari ve şalvar 45 guruş 

2 adet yünlü basma entari ve şalvar 60 guruş 

2 adet beyaz kazak entari ve şalvar  40 guruş 

2 adet yaşilli entari ve şalvar çitarı  60 guruş 

1 adet kırmızı çitarı entari 70 guruş 

1 adet çekme entari 30 guruş  

1 adet çengari hırhır? 20 guruş 

1 adet yünlü basma seccade 15 guruş 

2 adet zencani yünlü basma entari ve şalvar 35 guruş 

1 adet sarı dişemeli entari 30 guruş 

1 adet diğer çitari entari 40 guruş 

1 adet çis sofra 12 guruş 

2 adet sarı ve mavi canfos entari ve şalvar 60 guruş 

2 adet canfos şalvar 45 guruş 

2 adet parlak fermane 25 guruş 

1 adet beyazlı sevayi entari 100 guruş  

1 adet beyaz çarşaf 20 guruş 

1’er adet sevayi entari ve şalvar ve fermane   800 guruş 

11 adet abdest yağlığı  42 guruş 

10 adet gömlek 40 guruş 

4 adet kâğıtlı gömlek 30 guruş 

1 adet tandır üstü  15 guruş 

1 adet döşek çarşafı 20 guruş 
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1 adet nakışlı tüylü  10 guruş 

1 adet morlu hırha   10 guruş 

3 adet döşek çarşafı 25 guruş 

1 adet yeşilli basma boğça 70 guruş 

4 adet şerbet makremesi  20 guruş 

3 adet boğça 15 guruş 

2 adet döşek çarşafı 50 guruş 

1 adet atik sevayi entari 40 guruş 

Siyah çarşaf ve yılbağı  200 guruş 

2 adet hamekari döşek çarşaf 25 guruş 

4 adet muska ve 1 adet sevayi boğça 35 guruş 

1 adet altun havk 600 guruş 

119 adet altun korgari ve adeliye 2700 guruş 

12 adet inci muskal  1500 guruş 

20 adet yazma 40 guruş 

2 adet sandık 40 guruş 

1 adet ayna 100 guruş 

1 adet gümüşlü nalın 200 guruş 

Şerbet takımı  50 guruş 

Mihr-i muahhardır zımmet-i zevc-i mezbûr 5000 guruş 

3/2 Eyüboğlu çarşısında dükkân  1000 guruş 

1 adet Emirali hanı karşısında dökmeci dükkânı  1000 guruş 

1 adet pelisu başındaki hasırcı dükkânı 800 guruş 

36/03 iki kapılı handa hissesi 2000 guruş 

48/03 Hayriye hanında hissesi  200 guruş 

Akdeğirmen’de hissesi 100 guruş 

Oda bölüğü Apo yedinde bostan 6000 guruş 

Müşare 116,5 guruş 

Kürd Osman zikr-i mani hissesi 1500 guruş 

Cem‘an yekun 28342 guruş 

 

 

1’er adet bürümcük gömlek ve entari ve şalvar 20 guruş 
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Minha el-ihracât  

 

İskât ve kefâret-i yemin ve soma? Vasiyet  1500 guruş 

Göçgezâde Mehmed Efendiye deyn 400 guruş 

Bastacı Hacı Ömer Ağa’ya deyn 650 guruş 

Çoçu nâm kimesneye deyn 850 guruş 

Kürkcü oğluna deyn 6000 guruş 

Cebra’ya? Deyn 2500 guruş 

Karaman’ın oğluna deyn  2100 guruş 

Resm-i kısmet 385,5 guruş 

Kaydiye 42,5 guruş 

Varaka bahâ 5 guruş 

Cem‘an yekun 14433 guruş 

Sahhü’l-bâki 13909 guruş 

Hisse-i zevc  3477,5 guruş 

Hisse-i ümmü’l-mezbûre Hadice Hatun  2318,5 guruş 

Hisse-i bint sağire Emine 6954,5 guruş 

Hisse-i ümm er İshak Bey 1159 guruş 

               

Hüküm No: 41 

Şehreküsdü Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Aişe binti Hacı Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed 

bin Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i müeccel ve 

mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 4 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

       

Hüküm No: 42   

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından kurb-ı 

Zincirli mahallesi ahâlisinden Pekmezci Bekir bin Mehmed nâm kimesne Medine 

[Ayıntab] Deâvi Meclis Odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim eylediği arz-ı 

halde ismi muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm Memik bin Yusuf 

nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idub işbu Memik’in 

babası Yusuf zımmetinde cihet-i karz-ı şer‘den on dört bin iki yüz kırk dört guruş 
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alacak hakkım olub meblağ-ı mezkûr zımmetinde bana deyni olduğunu bin iki yüz 

seksen üç senesi şehr-i Safer gurresi tarihiyle bir kıt‘a tahvil dahi virüb ve mahalle-i 

mezbûrede kâin bir bâb menzilini meblağ-ı mezkûr mukâbilinde bana rehin idüb 

meblağ-ı mezkûru viremeyüb fekk-i rehin mümkün olmaz ise menzil-i mezkûru 

bey‘a beni tarafeynden vekil idüb ve üç mah sonra meblağ-ı mezkûrdan yedi bin iki 

yüz guruşunun edasına oğlu işbu Memik kefil ve zâmin olub ve mebâli‘-i 

mezkûreden altı bin guruşunu ber mucib-i defter-i müfredât tarafıma teslim idüb bâki 

sekiz bin iki yüz kırk dört guruş merkûm zımmetinde kalub kable’l-edâ ve’l-ifâ vefat 

idüb tereke-i vâfiyesine oğlu merkûm Memik bi’l-verâse vaz‘-ı yed itmeğin meblağ-ı 

bâki-i mezkûresi hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında 

müdde‘i-i merkûm Pekmezci Bekir’e müteveffâ-yı merkûm baba Yusuf ile 

birbirimize kefil-i bi’l-mâl ve kefil-i bi’n-nefs olarak yedi bin iki yüz guruş deynimiz 

olub meblağ-ı mezkûr mukâbili müdde‘i-i merkûm Pekmezci Bey siyah üzüm ve … 

üzüm ve sumak ve helvacı üzümü ve … ve … mısır ve … darı ve pekmez ve 

bargirler olarak yedi bin yedi yüz on dört buçuk guruş  

 

Sayfa Numarası: 173 

 

Babamın teslimâtı olub borcumuzdan fazla olarak beş yüz on dört buçuk guruş 

merkûma ziyâde teslimât olub tarihden bir buçuk sene akdem babam müteveffâ-yı 

merkûm hayatta iken merkûm Pekmezci Bekir ile babam merkûm Yusuf 

muhâsebelerini ru’iyyet idüb babamın teslimâtı olan yedi bin yedi yüz on dört buçuk 

guruş Pekmezci Bekir kabul idüb babamda yedi bin iki yüz guruş alacağı olmağla 

mahsûb idüb babamın merkûm Pekmezci Bekir’de fazla olarak beş yüz on dört 

buçuk guruş kalmağın müdde‘i-i merkûm Pekmezci Bekir babam müteveffâ-yı 

merkûma meblağ-ı mezbûru bana hibe ile senin ile helalleşelim deyub babam dahi 

meblağ-ı mezkûru merkûm Bekir’e hibe-i merkûm dahi ba‘de’l-kabûl merkûm 

Pekmezci Bekir âmme-i da‘vâdan babam Yusuf’un zımmetini ibrâ-i âm-ı sahih-i 

şer‘i ile ibrâ ve babam merkûm dahi ibrâ-i mezkûru kabûl etmişdir dedikde suret-i 

murâfa‘aları fetvâ-yı şerife lede’l-havâle müdde‘i-i aleyh merkûm Memik ber vech-i 

muharrer ibrâsını isbât ider ise müdde‘i-i merkûm Pekmezci Bekir’in da‘vâsı 

münkati‘a olacağı ibrâya ba‘de’t-tahlif ziyâde husûsunda isbât Pekmezci Bekir’e 

lazım geldiği deyu verilen cevab-ı şer‘iyye binâen müdde‘i-i aleyh merkûm 

Memik’den ber vech-i muharrer ibrâ ve kabûl-i def‘ine beyine taleb olundukda 
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müdde‘i-i aleyh merkûm ber vech-i muharrer ibrâ ve kabûl-i def‘ini husûs-ı mezbûra 

ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb 

oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Kefr-i Bostan 

karyesi muhtarı Hüseyin ihtiyarlarından Mehmed ve İsmail ve Molla Hasan … ve 

Hasan oğlu Ahmed ve Mehmed bin Mehmed ve Mustafa bin Mehmed nâm 

kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idikleri ihbâr olunan Kefr-i Bostan karyesi ahâlisinden Küsü Hüseyin bin Hallo ve 

Maho’nun oğlu Ali ve Mehmed bin İbiş ve Ayıntab ahâlisinden Hüseyin bin Ali bin 

Necib Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âli bi’l-muvâcehe 

meşrûhen ve mufassalan isbât etmeğin mucibiyle ibrâ-i mezkûrun sıhhatiyle ba‘de’l-

hükmü’ş-şer‘i müdde‘i-i merkûm da‘vâ-yı meşrûhasıyla merkûm Memik’e bi-vech-i 

şer‘i mu‘ârazan men‘ olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab mahkemesinden huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu  

Fi 5 Rebi‘u’l-evvel sene 1291  

 

Hüküm No: 43 

Zikr-i âti hususı mahalinde ketb ve tahriri iltimâs olunmağın kıbel-i şer‘den Katib 

Mahmud Efendi ta‘yin ve irsâl olunub ol dahi vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Ayıntab 

mahallâtından Ehl-i Cefa mahallesinde Kürt Murad oğlu kahvehanesi civarında olan 

arsa üzerine varub zeyl-i rakımda muharrerü’l-esâmi müslimîn hâzır olduğu halde 

akd-i meclis-i şer‘-i âli eyledikde mahal-i mezbûrede vâki‘ Kazlıca mescid-i şerifin 

mütevellisi Mehmed Selim bin Mehmed Selim nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda medine-i mezbûre belediye meclis rey’isi bâ‘isü’l-kitâb Hüseyin Bey bin 

Mehmed Ağa mahzarında medine-i mezbûrede evkâf muhâsebecisi vekili Ahmed 

Muhlis Efendi hâzır olduğu halde ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb işbu üzerinde 

akd-i meclis-i şer‘-i âli olunan bir tarafdan arsa bazarı ve bir tarafdan Kilis caddesi 

ve bir tarafdan Ehl-i Cefâ mahallesinden arsa bazarına giden tarik-i âm ve bir 

tarafdan Kürt Murad oğlu kahvehanesiyle arsa-i mezkûre meyânesinde olan tarik-i 

âm ile mahdûd tûlen on sekiz ve arzân on üç zirâ‘ arsa-i hâliye mütevellisi olduğum 

Ehl-i Cefâ mahallesinde kâin Kazlıca mescid-i şerif evkâfı olub müddet-i vâfire ve 

zaman-ı kesireden beri hâli ve harâbe olub eser-i binâdan nesnesi olmayub ve cânib-i 

vakfa nefy olmadığından mâ‘ada vakf-ı mezkûrun arsa-i mezkûreye dükkânın vesâire 

binâ ve inşâsına müsâid fazla vâridâtı dahi olmayub ve hâli üzere terk olunduğu 

halde mürûr-ı zaman ve kürûr ve devran ile ileride rakibesi külliyen zâyi‘ olacağı 
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aşikâr olmağla arsa-i mezkûre tahkir ve mukâta‘aya rabt olunmak haliyle terk 

olunmaktan min külli’l-vücûh evlâ ve enfa‘ olunmağın menâfi‘-i vakfa riâyet lazım 

olmağın ve arsa-i mezkûreye belediye vâridâtından  

 

Sayfa Numarası: 174 

Numro 10  

                      

Senevi yüz yirmi guruş cânib-i vakfa verilmek üzere … zemin kat‘ olunarak bedel-i 

maktu‘a-i mezkûre ile arsa-i mezkûra tevliyetim hasebiyle tahkir ve mukâta‘a rabt 

olunub meblağ-ı mezkûr zaman hâlâ nazaran arsa-i mezkûrenin ecr-i misli ve bana 

ziyade dahi bulunmağla mir-i mumâ-ileyh dahi ol vechle kabul idüb arsa-i mezkûre 

üzerine medine-i mezbûrede belediyeye irâd olmak üzere dekâkin binâ ve inşâsına 

tarafımızdan izin ve ruhsat verilüb arsa-i mezkûre üzerine belediye için dekâkin binâ 

ve inşâ ve ihdâs olunur dedikde mir-i mumâ-ileyh dahi riyâseti hasebiyle mütevelli-i 

mumâ-ileyhin takriri meşrûhunu tasdik ve kabul ve zeyl-i rakımda muharrerü’l-esâmi 

kimesneler dahi meblağ-ı mezkûr arsa-i mezkûrenin el-yevm mukâta‘a ve ecr-i misli 

ve bana ziyâde olduğunu alâ tariki’ş-şehâde cânib-i şer‘a ihbâr etmeleriyle arsa-i 

mezkûre üzere dekâkin binâ ve inşâsına kıbel-i şer‘den izin ve ruhsat verildiği 

mevlana-yı mumâ-ileyh mahalinde ketb ve tahrir ve ma‘an ba‘s olunan imnâ-i şer‘le 

ve alâ vukû‘a cânib-i şer‘-i şerife ihbâr ve takrir etmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve 

imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-sâni min şehr-i Rebi‘u’l-evveli sene ihda ve tis‘în ve 

mietiyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl     

Timurzâde Hacı Mehmed Ali Ağa 

Timurzâde Mehmed Ağa  

Bakkal Mehmed Ağa 

Ve Hacı Mehmed Ağa  

Ve Mehmed Şakir Ağa 

Ve Hacı Mehmed Ağa 

Ve gayruhum mine’l-hüzzâr      

 

Hüküm No: 44 

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından Çukur mahalle sakinlerinden 

Kal‘a Ağası zâde Abdülkadir ibni Ali bin İsmail nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerif-i 
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enverde mahalle-i mezbûre sakinlerinden ıztırâb zâde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Ali 

Cevded Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb akd-i âtiyü’z-zikrin 

sudûruna değin silk-i mülkümde münselik mahalle-i mezbûrede vâki‘ ıztırâb zâde 

çıkmazında kâin menzilim hulûlünün garb tarafında cümle kapusu dâhil olarak 

kıbleden şimâlen altı arşuna yedi parmak ve şarkdan garba yedi arşuna altı parmak 

havlu arsamızı (silik) vaz‘ıyla ikrâr idüb mezkûr arsa ve cümle kapusu tarafeynden 

icâb ve kabulü hâvi ve şurûta mübtile ve ukûd-ı müfside ve telce ve muvâza‘adan âri 

ve beri olarak altı yüz elli guruşa bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile mumâ-ileyh Mehmed 

Ali Efendi’ye bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde mumâ-ileyh Mehmed Ali Efendi 

dahi arsa-i mahdûd-ı mezkûru cümle kapusu dâhil olarak meblağ-ı mezkûr altı yüz 

elli guruşa iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı 

mezkûr altı yüz elli guruş müşteri-i mumâ-ileyh Mehmed Ali Efendi yedinden bi’t-

tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istifâ-yı hak ittim fi mâ ba‘d mezkûr sulu arsası ve 

cümle kapusu mumâ-ileyh Mehmed Ali Efendi’nin mülk-i müşterâ-yı sahih ve hakk-

ı sarihi olub benim vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb asla ve kat‘a alaka 

ve medhalim ve hakkım kalmamışdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr emlak-ı sâire 

gibi ber vech-i mülkiyet mutasarrıf olsun arsa-i mezkûr ve kapu-yı mezkûr ve semen 

olan meblağ-ı mezkûrede müteallike ve fesâd-ı bey‘a dâir âmme-i deâvi ve mutâlebât 

ve kaffe-i iman ve muhâsemâttan mumâ-ileyh Mehmed Ali Efendi zımmetini ibrâ-i 

âm-ı sahih-i şer‘i ile ibrâ ve iskâta hak eylediğimde mumâ-ileyh dahi ibrâ-i mezkûru 

ba‘de’l-kabul gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire 

fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebi‘u’l-evveli sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl: Ali Efendizâde İshak Bey 

Battalzâde Mehmed Emin Bey  

Şevket Efendizâde Abdülkadir Efendi 

Güllizâde Naib Efendi  

Kerteşli Hacı Hasan 

Piri Mehmed Arif 

Külekçi oğlu Mustafa 

Karamanlı Hacı Mustafa  

Râkımü’l-hurûf Göceklizade Mahmud Efendi          
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 Sayfa Numarası:  175            

Numro 11  

 

Hüküm No: 45 

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından Yahni mahallesi 

sakinlerinden aşiret oğlu Memik bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerif-i 

enverde medine-i mezbûre ahâlisinden bâ‘isü’l-kitâb Hafız Ahmed ibni İbrahim nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb akd-i âtiyü’z-zikrin sudûruna 

silk-i mülk-i sahihimde münselik olub mahalle-i mezbûrede kâin bir tarafdan 

Mehmed Arif menzili ve bir tarafdan tarik-i âm ve bir tarafdan Helvacı Süleyman 

oğlu menzili ve bir tarafdan Uncu Bâli menzili ile mahdûd ve mümtâz üç adet tahtâni 

ve fevkâni mesken ve iki hazine ve bir matbah ve bir kiler ve berama ve … ve havlu-

yı mu‘ayyeneyi müştemil bir bâb mülk menzili cemi‘ü’l-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve 

kaffetü’l-hukuk ve’l-mürâfıkla tarafeynden icâb ve kabulü hâvi şurût-ı mübtile ve 

ukûd-ı müfside ve mu‘ârazadan âri ve beri olarak yalnız üç bin beş yüz guruşa bey-i 

bât-ı sahih-i şer‘i ile mumâ-ileyh Hafız Ahmed Efendi’ye bey‘ ve temlik ve teslim 

eylediğimde merkûm Hafız Ahmed dahi menzil-i mahdûd-ı mezkûru üç bin beş yüz 

guruşa iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı 

mezkûr üç bin beş yüz guruş müşteri-i merkûm Hafız Ahmed yedinden bi’t-tamâm 

ve’l-kemâl ahz ve kabz idüb ve istifâ-i hak ettim fi mâ ba‘d menzil-i mahdûd-ı 

mezkûr cemi‘ü’l-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kaffetü’l-hukuk ve’l-mürâfıkla müşteri-i 

merkûm Hafız Ahmed’in mülk-i müşterâ-yı sahihi ve hakk-ı sarihi olub benim 

vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb asla ve kat‘a alaka ve medhalim ve 

hakkım kalmamışdır dedikde keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr emlâk-ı sâiresi gibi 

ber vech-i mülkiyet mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-

taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebi‘u’l-evveli sene 

ihda ve tis‘în ve mietin ve elf                   

Şuhûdü’l-hâl: 

Muhzır İzzet  

Mehmed Ağa 

Abacı Ali Ağa  

Güherci Mustafa Ağa  

Mehmed Zühdü Efendi 

Bazarbaşı zade Mustafa Ağa 
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Boyacı Câmi‘-i şerifi imamı Şeyhli Hoca Efendi      

 

Hüküm No: 46 

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından Seng-i hoşkadem mahallesi 

ahâlisinden Türkmen Cace’nin oğlu Mehmed nâm kimesne medine-i mezbûre idâre 

meclisi a‘zâsından bâ‘isü’l-kitâb Artin Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm 

idüb akd-i atiyü’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülk-i sahihimde münselik olub 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ hükümet-i seniyye mahalle-i mezbûrede vâki‘ hükümet-i 

seniyye konağı cânib-i şarkîsinde kâin kıbleten bostan ve Sarkez menzili ve şarken 

Yılan Karkan oğlu Halil menzili ve şimâlen tarik-i âm ve garben hükümet konağı ile 

mahdûd ve mümtâz bir bâb mülk menzili cemi‘ü’l-tevâbi‘ ve levâhık ve kaffetü’l-

hukuk ve’l-mürâfıkla hükümet konağına katılmak üzere bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile 

üç bin beş yüz guruşa işbu Artin Ağa’ya bey‘ eylediğimde mezbûr Artin Ağa dahi 

menzil-i mahdûd-ı mezkûru hükümet konağına katılmak üzere üç bin beş yüz guruşa 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra menzil-i mahdûd 

semeni olan meblağ-ı mezkûr üç bin beş yüz guruş medine-i mezbûre belediye 

sandığından bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istifâ-i hak ittim fi mâ ba‘d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb 

asla ve kat‘a alaka ve medhalim ve hakkım kalmamışdır keyfe mâ yeşâ mutasarrıf 

olmak ve medine-i mezbûre hükümet konağına katılmak ve hükümet konağı olub 

benim menzil-i mezkûr semeni olan meblağ-ı mezkûra ve fesâd-ı bey‘a dâir bir 

da‘vâm ve hakkım yokdur işbu bey‘ ve ibrâ ve ikrârım sahih-i şer‘idir dedikde 

gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-

sâlis min şehr-i Rebi‘u’l-evveli sene ihda ve tis‘în ve mietin ve elf  

Şuhûdü’l-hâl:  

Me’zûn bi’l-efna es-Seyid Mehmed Bahaddin Efendi 

Hasırcızâde Ahmed Muhlis Efendi  

Güllizâde Osman Efendi 

Göceklizâde Mehmed Efendi  

Hacı Müftizâde Efendi 

Iztırab zâde Mehmed Arif                                 

Ve gayruhum          
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Sayfa Numarası: 176 

Numro 12 

 

Hüküm No: 47 

Fî 12 Temmuz 

Duhûl mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine 

Hatîce binti Ataş nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Ali bin Mehmed 

nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu’accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 5 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 48 

Girit karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Emine 

binti Cuma nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Ahmed bin Hacı Ahmed 

nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu’accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 4 Rabî‘i’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 49 

Kabasakal Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine 

Fâtıma binti Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Hacı Sâlih bin 

Sâlih nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu’accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 5 Rabî‘i’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 50 

İbni Eyyüb Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de 

sâkine Âişe binti Hacı Hüseyin nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Ali 

Osman bin Ali nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu’accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 5 Rabî‘i’l-evvel sene 91 
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Hüküm No: 51 

Kurb-ı zincirli mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de 

sâkine Ümmühan binti Hüseyin nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Receb bin Mustafa nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel 

ve mihr-i mu’accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 5 Rabî‘i’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 52 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Ayntab mahallâtından Tarlâyı cedîd mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin Ömer bin Ömer’in verâset-i 

zevcesi Emine binti Ali ve sağîr oğlu Ali’ye inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan 

sonra sağîr-i merkûm Ali’nin tesviye-i umûruna ammîsi Mustafa Hacı nasb ve ta‘yin 

olunub ol dahi vesâyet-i mezkûru kabûl idüb Hacı merkûm talebiyle tahrîr olunan 

tereke defteridir  

Fî 25 Safer sene 91 

 

                     Cinsi Miktar Fiyat 

Menzil-i der-mahalle-i mezbûr   225 guruş 

Uyuk karyesinde kabirlikde karalık bâğ  4  100 guruş 

Küçük Kızılhisar’da karalık bâğ 1  100 guruş 

Narlıca karyesinde Kara Bekir yenicesi 6 1 50 guruş 

Yaylacık’da Âişe yedinde yabanlık bâğ 2 1 125 guruş 

Ramazan hoca’dan alınan der-karye-i Kilisecik   25 guruş 

Dükkan eşyâsı  1  830 guruş 

Mefrûz kilim   15 guruş 

Demirten   100 guruş 

Mandal   70 guruş 

Tenvir yorgan   60 guruş 

Köhne halı   25 guruş 

Bakır 12  600 guruş 

Yasdık   50 guruş 
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Harâbe çuval heybe   50 guruş 

Sâ‘at   80 guruş 

Arka esvâbı   110 guruş 

Bulgur semen   120 guruş 

Hâkiye    15 guruş 

Cem‘an   5105 guruş 

 

Zuhamâtdan mahsûl 

 

Bostancı Kabâmet Ali oğlu Ahmed zimmeti  1052 guruş 

Bostancı Kükütün oğlu zimmeti 175,5 guruş 

Nurana’lı Bekir zimmeti 190 guruş 

Nurana’lı (silik) Ahmed oğlu 100 guruş 

Bârikirli Hasan bahâ 61 guruş 

Yalangoz’lu Paşa’nın oğlu Hayder’in zimmeti 25 guruş 

Merkûm Ömer zimmeti 102 guruş 

Cerid’li Kör Ali zimmeti 100 guruş 

Bostancı Karacı oğlu Mustafa 432,5 guruş 

Bostancı Girit’li oğlu Yusuf 510 guruş 

Bârikirli Mehmed oğlu Hasan 61 guruş 

Hacı Yusuf oğlu Halil 300 guruş 

Cem‘an 3111 guruş 

     

Şuhûdü’l-hâl 

 

Hacı oğlu Kara Ahmed deyn-i müsebbit 1325 guruş 

Hacı Abbas deyn-i müsebbit  1092 guruş 

Bekir oğlu deyni 1092 guruş 

Fâtıma Hâtun deyni  450 guruş 

Asiye Hâtun 85 guruş 

Mihr-i muahhar 1000 guruş 

Zevce-i mezbûre Emine Hâtun deyni 1200 guruş 

Kuyumcu’ya deyn 40 guruş 
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Resm-i kısmet  100 guruş 

Kaydiye 12 guruş 

Cem‘an 4354 guruş 

Sahhu’l-bâkî 3862 guruş 

Hisse-i zevce 482,5 guruş 

Hisse-i ibin 3379,5 guruş 

   

Sayfa Numarası: 177 

Numro 13 

 

Hüküm No: 53 

Fî 23 Temmuz 

Tahtamur karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine 

Hatîce binti Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa tâlibi olan Hasan bin Hasan nâm 

kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 6 Rabî‘i’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 54 

Musullu Mahallesi İmam Efendi inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine Hatîce binti Ali 

nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan İbrâhim Halil bin Abdullah nâm 

kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâlarıyla ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd ve akd-i nikâh eyleyesiniz  

Fî 6 Rabî‘i’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 55 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki fi’l-asıl Dârende ahâlisinden olub vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ 

medîne-i Ayntab mahallâtından Müzlif mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Tiryaki Hasan Ağa bin Ali bin Abdullah’ın zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Hatîce binti Şebhun Hâtundan mâ‘adâ zâhir vâris-i ma‘rûf-ı olmayub terekesi zevcesi 

mezbûre ile cânib-i beytü’l-mâle âid ve râci‘ olmağla zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rûfe 

bâ‘isü’l-i‘lâm zevce-i Hatîce Hâtun meclis-i şer‘-i şerîfde bu makûle vefât idenlerin 

terekelerini kabza me’mûr ve kıbel-i şer‘den me’zûn medîne-i mezbûre mâl müdîri 

(silik) Hâfız Mustafa Efendi taraflarından husûmet ve redd-i cevâba vekîl-i 
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müseccel-i şer‘îsi Hayta Osman ibni Rasül nâm kimesne müvâcehesinde üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcim müteveffâ-yı merkûm Tiryaki Hasan Ağa bin Ali 

ibni Abdullah zimmetrinde mütakarrir ve ma‘kûd-ı aleyh bin guruş mihr-i muahhar 

hakkım olub ve cihet-i karz-ı şer‘îden altı yüz elli guruş alacak hakkım olub kable’l-

edâ ve’l-îfâ vefât idüb mebâlığ-ı mezkûr hâlen zimmetinde olmağın tereke-i 

vâfiyesinden mebâliğ-i mezkûreyi talebi derim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i 

müdîr-i mûmâ ileyh Osman Ağa cevâbında müvekki-i müdîr mûmâ ileyh müteveffâ-

yı merkûm Tiryaki Hasan Ağa terekesine bi’l-i‘âne vaz‘-ı yed eylediğini ikrâr ve 

müdde‘iyye-i mezbûrenin mâ‘adâ müdde‘âsını inkâr idecek müdde‘iyye-i mezbûre 

ber-vech-i meşrûh zevc-i merkûm zimmetinde bin guruş mihr-i muahhar hakkı 

olduğunu Velizâde Mehmed Ârif Baba ve Dârendelizâde Mehmed Ağa nâm 

kimesneler şehâdetleriyle ve cihet-i karz ve eşyâsından elli guruş zevc-i merkûm 

zimmetinde  

Alacak hakkı olduğunu Keçeci Mustafa bin Ali ve Selvici oğlu Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer‘-i âlî ve bi’l-müvâcedhe meşrûhan ve 

mufassalen isbât idüb ve şâhidûn-i merkûmdan âdil ve makbnûl işhâd olub oldukları 

mahallerinden lede’t-tezkiye (silik) mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Mehmed 

Sâlih Efendi ve Hâfız İbrâhim Efendi ve Mehmed bin Mehmed Ali bin Ahmed ve 

Mustafa bin Hasan nâm kimesnelerden sirran ve ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye 

makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunmağla şâhidûn-ı merkûmun şehâdetleri makbûle 

olmağın ba‘de’l-halef mûcibiyle meblağ-ı mezkûr bin altı yüz elli guruşu bi’l-emân 

vaz‘-ı yed eylediği müteveffâ-yı merkûm Tiryaki Hasan Ağa terekesinden zevce-i 

mezbûre Hatîce Hâtuna edâ ve teslîmine mezkûr müdîr mûmâ ileyhe izâfetle vekîl-i 

mezbûr Osman Ağa’ya tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs Ayntab mahallesinden huzûr-ı 

âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 8 Rabî‘i’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 56 

Beric karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Fâtıma 

binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin Mustafa 

nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu’accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 9 Rabî‘i’l-evvel sene 91 
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Hüküm No: 57 

Şefideyn karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine 

Fâtıma binti Halil nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mustafa bin 

Mustafa nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu’accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 9 Rabî‘i’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 58 

Şehraküsdü Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Zeyneb binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Mustafa bin Ahmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i 

mü’eccel ve mihr-i mu’accel nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şühûd akd-i nikâh 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 9 Rabî‘i’l-evvel sene 91 

 

Sayfa Numarası: 178 

Numro 14 

 

Hüküm No: 59 

Fî 14 Temmuz 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ Ayntab kurâsından Uruş karyesi Hacı Kâsım Hoca ibni Molla 

Mustafa bin Hacı Kâsım nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde sulbî kebîr oğlu 

bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Nuri Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i 

âtiyü’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülk-i sahîhinde münselik olub karye-i 

mezbûrede kâin ve bir tarafdan tarîk-i âm ve bir tarafdan Cafer oğlu Arab menzili ve 

bir tarafdan Hasan Hüseyin menzili ve bir tarafdan Keleş Mehmed ve Girli oğlu 

Mustafa menzli ile mahdûd ve mümtâz olan bir bâb-ı mülk-i menzili cemî‘ tevâbi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukûk ve’l-murâfıkıyla bin guruşa ve karye-i mezbûrede kâin 

Derebâğ nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan tarîk-i âm ve bir tarafdan Çil Yusuf oğlu ve 

Topal Şeyhli bağı ve zeytünlüğü ve bir tarafdan cebel ve bir tarafdan Emet oğlu bağı 

ve zeytünlüğü ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a bâğ ve zeytünlüğün tamâmın bin 

guruşa ve yine karye-i mezbûre türâbında Nar ile Tut nâm mahalde bir tarafdan tarîk-

i âm ve bir tarafdan Ebe’nin oğlu Molla Ali hıyarlığı ve bir tarafdan … ve bir 

tarafdan Nuri oğlu Mustafa hıyarlığı ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a hıyar ve zeytün 
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eşcârlarını müştemil hıyar ve zeytünlüğü beş yüz guruşa ve yine mahall-i mezburda 

kâin bir tarafdan Abacı Şeyho ve Çil Yusuf oğlu hıyarlıkları ve bir tarafdan Ebe’nin 

oğlu ve Keçeci Hasan ve bir tarafdan mezkûr hıyarlık ve bir tarafdan Nuri’nin oğlu 

hıyarlığı ile mahdûd bir kıt‘a hıyarlığı iki yüz guruşa cem‘an bir bâb-ı menzil ve iki 

kıt‘a hıyarlık ve bir kıt‘a bâğı tamâmlarını iki bin yedi yüz guruşa oğlum merkûm 

Mehmed Nuri’ye bey‘-i yâb-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimdeoğlum merkûm Mehmed Nuri dahi meblağ-ı mezkûr iki bin yedi yüz 

guruşa iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı 

mezkûr iki bin yedi yüz guruşu müşterî-i merkûm oğlum Mehmed Nuri yedinden 

bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istîfâen hak itdim fîmâ ba‘d menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrun tamâmı ile Derebâğ nâm mahalde olan bâğ ve zeytünlüğün tamâmı ve Nar 

ile Tut nâm mahalde kâin bir kıt‘a hıyar ve zeytünlüğün tamâmı ve yine mahall-i 

mezbûr diğer hıyarlığın tamâmı oğlum Mehmeed Nuri’nin mülk-i müşterâ-yı sahîhi 

ve hakk-ı sarîhi olub benim vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb aslâ ve 

kat‘an alâka ve medhal ve hakkım kalmamışdır mezkûr menzil ve bâğ ve zeytünlük 

ve hıyarlıklara müte‘allıka ve fâd-ı bey‘ ve semeni olan mebâliğ-i mezkûr 

müte‘allıka-ı âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve kâffe-i îmân ve muhâsamâtdan oğlum 

merkûm Mehmed Nuri zimmetini ibrâ-i âm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât-ı hak itdim 

ve işbu bey‘ ve ibrâ ve ikrârım sahîh-i şer‘îdir didikde gıbbe’t-tasdîku’ş-şer‘ mâ 

vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîr fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehri Rabî‘i’l-

evvel li-sene ihdâ ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Güçkelizâde Mahmud Efendi  

Ve Hasan Efendi  

Ve Mehmed Zühdü Efendi  

Ve Muhzırbaş Mehmed İzzet Ağa 

 

Hüküm No: 60 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne kurâsından Büyük Arabdâr karyesi ahâlisinden 

Mercan Ali bin Turoğlan nâm kimesne tarafından zikr-i âtî bey‘-i takrîr ve kabz-ı 

semen ve istîfâ-i hak ve ibrârı ikrâra vekâlet-i karye-i mezbûre ahâlisinden Ali bin 

Mehmed ve İbrâhim bin Mustafa ve Mehmed bin Ali ve Memek bin Ahmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan oğlu Abdülkadir bin Mercan Ali nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre hânlarından bâ‘isü’l-kitâb Mehmed 
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Nuri Bey Efendi ibni Mehmed Ağa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüb akd-i âtiyü’z-zikrin sudûruna değin müvekkilem ve babam Mercan Ali’nin 

yedinde mülkü olub medîne-i mezbûre türâbında medîne mezra‘ası dimeğle ma‘rûf 

medîne mezra‘ası türâbında kâin bir tarafdan medîne bigârı bir tarafdan el-hâc 

Mehmed Efendi bağı ve iki tarafdan Kel Ahmed bağı ile mahdûd ve mümtâz havuz 

ve kara ve benî derlik ve çehre eşcârlarını müştemil bir kıt‘a bâğ ve çehre 

eşcârlarının nısıf hissesini tarafından îcâb ve kabûlü hâvî ve şurût-ı mubtıle ve uzûd-ı 

müfside ve telce (silik) ârî ve berî olarak bin iki yüz guruşa işbu Mehmed Nuri Beye 

bey‘-i yâb-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm (silik) mûmâ ileyh Mehmed 

Nuri Bey dahi mahdûd-ı mezkûr bâğ ve çehreliğin nısıf hissesini meblağ-ı mezkûr 

bin iki yüz guruşa iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan 

meblağ-ı mezkûr bin iki yüz guruşu müşterî-i mîr mûmâ ileyh yedinden bi’l-vekâle 

tamâmen ahz ve kabz ve istîfâen hak itdim fîmâ ba‘d mahdûd-ı mezkûr bâğ ve çehre 

eşcârlarının nısıf hissesi müşterî-i mîr mûmâ ileyhin mülk-i müşterâ-i sahîhi ve hakk-

ı sarîhi olub babam ve müvekkilim merkûm Mercan Ali’nin mahdûd-ı mezkûr bâğ 

(silik) çehre eşcârlarının nısfında alâka ve medhal ve hakkı kalmayub müşterî-i 

mûmâ ileyh emlâk-ı sâire gibi ber-vech-i mülkiyet (silik) olsun mahdûd-ı mezkûr 

nısıf hisse bâğ ve çehre eşcârlarına müte‘allıka merkûm müvekkilim babam Mercan 

Ali’ye vekâlet 

 

Sayfa Numarası: 179 

Numro 15 

 

Mîr mûmâ ileyhin zimmetini nısıf hisse bâğ-ı mahdûd ve çehreliğe ve semeni olan 

meblağ-ı mezkûra ve fâd-ı bey‘a dâir âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve kâffe-i îmân ve 

muhâsamâtdan zimmetini ibrâ-i âm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskâtı hak itdim didikde 

gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘ mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîr fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ min şehri rabî‘i’l-evvel li-sene ihdâ ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl:  

Es-seyyid Mehmed Efendi,  

Arabdâr karyeli Ali bin Mehmed,  

Arabdâr’lı İbrâhim bin Mustafa,  

Arabdâr’lı Mehmed bin Ali,  

Muhzır İzzet ve gayrihim 
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Hüküm No: 61 

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm el-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü 

alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecme‘în ammâ ba‘d işbu vakfiyenin 

tahrîrine bâdî oldur ki vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Ayntab mahallâtından senin 

Tekaş mahallesi sâkinlerinden Behnizâde sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât es-seyyid 

Mahmud Efendi ibni Mustafa Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde vakf-ı âtiyü’l-

beyâna li-ecli’t-tescîl mütevellî ve ba‘dehü azlini şart eylediği Mehmed Ağa bin 

Mehmed Şerif Ağa mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î idüb 

medîne-i mezbûrede vâki‘ tahtânî câmi‘i şerîf karbında İshak Paşazâde Kadri Bey 

Efendi binâen eylediği bedestan derûnunda kâin bir tarafdan mîr mûmâ ileyh Kadri 

Bey dükkanı ve bir tarafdan Fatlacı çarşusu ve bir tarafdan bedestan atîk ve bir 

tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd ve mümtâz bir yerine muttasıl iki bâb dükkanın 

binâları vakf-ı âtiyü’z-zikrin sudûruna değin benim mülküm ve arsaları mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ Molla Kâsım mescid-i şerîfi vakfı olub ben dahi iki bâb dükkanın 

mülkü olan binâsını kendi malımdan ifrâz ve hasbinallâhü ta‘âlâ vakf-ı sahîh 

muhalled ve habs-i sarîh-i müebbed ile vakf ve habs idüb şöyle şart ve ta‘yin eyledim 

ki dükkan-ı mezkûreler mütevelliyed ve ma‘rifeti ile îcâr ve istiğlâl olunub hâsıl olan 

galesinden senevî yirmi guruş mütevellî ücreti virile ve şehriye ikişer guruş mescid-i 

şerîf-i mezkûrda imâmet iden imama vazîfe virile bâkî galle mescid-i şerîf-i 

mezkûrun ta‘mîr ve sâir malzemesine harc ve sarf oluna ve vakf-ı mezkûra mâ-dâm 

hayâtında oldukca ben mütevellî olub ba‘de’l-vefât evlâd-ı zükûrum ve evlâd-ı 

evlâd-ı zükûrumun ekberî ve erşedî mütevellî ve ücret-i tevliyeti olan senevî yirmi 

guruşu vakf-ı mezkûr gallesinden alub bâkî galle vakf-ı mezkûrdan mescid-i şerîf 

mezkûr imamına şehriye ikişer guruş vazîfe vireler ve bâkî fazla galleyi mescid-i 

şerîf-i mezkûr ta‘mîr ve sâir malzemesine harc ve sarf ideler evlâd-ı evlâd-ı zükûrum 

munkarız olur ise evlâd-ı inâsım ve evlâd-ı evlâd-ı inâsım ve evlâd-ı evlâd-ı inâsımın 

ekberî ve erşedî mütevellî olub ücret-i tevliyeti olan yirmi guruşu vakf-ı mezkûr 

gallesinden alub bâkî galle-i vakfı ber-vech-i muharrer i‘tâ ve harc ve sarf ideler el-

ibâd billâhi ta‘âlâ evlâd-ı zükûr ve inâsım külliyen munkarız olur ise mescid-i şerîf-i 

mezkûra mütevellî olanlar vakf-ı mezkûrda dahi mütevellî ve ücret-i tevliyeti 

ba‘de’l-ahz fazla galleyi mescid-i şerîf-i mezkûra ber-minvâl-i meşrûh harc ve sarf 

ideler deyu hatm-ı kelâm ve vakf-ı mezkûru fâriğan ani’ş-şevâğil mütevellî-i 

merkûma teslîm ve ol dahi vakfiyet üzere kabz ve mutasarrıf olub emr-i vâkıf tamâm 
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ve hâlü’t-tescîl incâm buldukdan sonra vâkıf mûmâ ileyh kelâmını semti âhara sarf 

olub eğerçe vakf-ı akâr İmam-ı Âzam ve himem efendim hazretleri indinde sahîh 

olub lâkin gayr-ı lâzım olmağla kâbil-i rucû‘ olmağın vakf-ı mezbûrdan rucû‘ 

vekâlen ol mülküme istirdâd iderim didikde mütevellî-i mezbûr mütasaddî cevâb 

olub eğerçe vakf-ı akâr inde’l-imâmü’l-a‘zam sahîh ve gayr-ı lâzımdır ammâ İmam 

Muhammed Hazretleri indinde teslîm ile’l-mütevellî bulmağla ve İmam Yusuf 

Hazretleri indinde vâkıfı mücerred vakfet dimeğle vakf-ı akâr sahîh ve lâzım olduğu 

emr-i mukırdir deyu bundan imtinâ‘ ve sıhhat-ı lüzûm vakfa hükm-i şer‘î taleb 

itmeğin hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb rafa‘a kadrehü mevlâhü’l-vehhâb efendi 

hazretleri huzûrunda iltimâs-ı hatm mâdde-i nizâ‘ idüb müterâfi‘ân olduklarında 

hâkim-i mûmâ ileyh tarafeynin edillelerine nazar ve mubtıl-i hayr olmakdan hazr 

idüb âlimen bi’l-hilâf ve’l-cârî beyne’l-islâf fî mesâili’l-evkâf alâ ra’y men yerâhü 

mine’l-eimmetü’l-eşrâf olan vakf-ı mezkûrn sıhhatine ve sâniyen luzûmuna hükm-i 

sahîh-i şer‘î ve vakf-ı sarîh-i mer‘î idüb vakf-ı mezbûr bi’l-ittifâk sahîh ve lâzım olub 

fîmâ ba‘d nakz ve nakîzına mecâl-i mahâl ve ibtâl ve ta‘tîli mümteni‘u’l-ihtimâl olub 

ve mütevellî-i merkûmu bundan azl ve nefsini ber-vech-i meşrût ibkâ eyledi cerâ 

zâlik ve icra’l-vâkıf ale’l-hayyü’l-cevâdü’l-kerem tahrîr fi’l-yevmi’s-sânî min şehri 

Rabî‘i’l-evvel li-sene ihdâ ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

 

Sayfa Numarası: 180 

Numro 16 

 

Hüküm No: 62 

FÎ 16 Temmuz 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Ayntab mahallâtından Cevizlice mahallesi 

sâakinlerinden olub zabtiyye-i süvârî çavuşlarından Maraş’lı İbrâhim Ağa ibni Ali 

medîne-i mezbûre mahallâtından Tarlâyı atîk mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Hacızâde Seyyid Mehmed Hasib Efendi’nin sulbî sağîr oğlu 

Mehmed Mazhar’ın bâ-huccet-i şer‘î vasî-i mensûbu olan karındaşı Mehmed Selim 

Efendi medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm idüb işbu Mehmed Selim Efendi vasîsi olduğu karındaşı Mehmed 

Mazhar malından bi’l-vesâye bana yirmi aded aynı osmânî lira altunu edâ ve teslîm 

eylediğinde ben dahi vasî-i merkûm yedinden yirmi aded aynı osmânî lira altunu 

istidâne ve kabz ve umûruma harc ve sarfla istimlâk idüb meblağ-ı mezkûr yirmi 
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aded aynı osmânî lira altunu ile semeni işbu târih-i huccetden bir sene tamâmına 

değin mü’eccel ve (silik) sağîr-i merkûm malından vasî-i merkûm Mehmed Selim 

Efendi yedinden iştirâ ve kabz eylediğim bir aded acem şalı semeninden dahi üç adde 

aynı osmânî lira altunu deynim alub cem‘an ciheti-i mezkûriyetde yirmi üç aded aynı 

osmânî lira altunu zimmetimde sağîr-i merkûm Mehmed Mazhar’a vâcibü’l-edâ ve 

lâzimü’l-kazâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘ medîne-i mezbûre kurâsından 

Hacar karyesi ahâlisinden Hacı Mestuk oğlu Ömer nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda vasî-i merkûm Mehmed Selim Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm idüb sağîr-i merkûm Maraş’lı İbrâhim Ağa’nın zimmetinde sağîr-i merkûm 

Mehmed Mazhar’a cihet-i mezkûriyetde edâ-yı vâcib deyni olan yirmi üç aded aynı 

osmânî lira altunu edâsına tarafından emr ve kabûlü hâvî kefâlet-i mutlaka-i âmme-i 

sahîh-i şer‘î ile kefîl ve zâmin oldum didikde gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘ mâ vaka‘a bi’t-

taleb ketb ve imlâ olundu tahrîr fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehri Rabî‘i’l-evvel sene ihdâ 

ve tis‘în ve miete ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Hacı Halil Ağazâde Halil Ağa,  

İhtırâbzâde Mehmed Ali Efendi,  

Mehmed Şâkir Efendi,  

Hasan Efendi,  

Muhzır İzzet Ağa ve gayrihim 

 

Hüküm No: 63 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i (silik) ahâlisinden bâ‘isü’l-

i‘lâm Mehmed Sâlih bin (silik) kimesne medîne-i Ayntab de‘âvî meclis odasında 

ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdîm eylediği arz-ı hâlde ismi muharrer benî Seyyid 

öşründen olub Teyib’de sâkin Hasan bin Hamid nâm kimesne müvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Hasan yedinde olub mu‘âyene olunan 

dört aded koyunlar benim şirâen mülküm iken târihden beş gün akdem Teryib 

civârında giceleyin sirkat ve zâyi‘ olub şimdi merkûm yedinde bulmamla bi’l-ittifâk 

hâlen talebi derim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Hasan cevâbında mezkûr 

dört aded koyunları târihden dört gün akdem ismi ma‘lûm olmayan bir adamdan üç 

yüz guruşa iştirâ itdim müdde‘î merkûmun malı olduğunu bilmem deyu koyun-ı 

mezkûrelere vaz‘-ı yedini ikrâr ve müdde‘î merkûmdan mâ‘adâ müdde‘âsını inkâr 

idecek müdde‘î merkûm ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve 
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her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Abdülkadir Ağa bin Bekir ve 

Ramazan bin Ahmed ve Ali bin Selim ve İbrâhim bin Bozak nâm kimesnelerden 

sirran ve ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan 

Osman bin Hacı Süleyman ve Ömer Ağa bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle 

ber-nehc-i şer‘i âlî ve bi’l-müvâcehe meşrûhan ve mufassalen ba‘de’l-isbât ve’t-tahlîf 

mûcibiyle koyun-ı mezkûrlar müdde‘î merkûm Mehmed Sâlih Ağa’nın malı 

olduğunu ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘ dört aded koyunları müdde‘î merkûm Mehmed Sâlih 

Ağa’ya teslîmine merkûm Hasan’a tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs Mahkemesinden 

huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 7 Rabî‘i’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 64 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Ayntab mahallâtından Kabanca mahallesi 

sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den ve ermeni milletinden iken bundan 

akdem vefât iden Eksan vbin Harus bin Akvabek verâset-i zevcesi Hac Hâtun ile li-

eb kız karındaşı Hanım binti Tarves karındaşı oğlunun oğlu Tarves’e inhisârı şer‘an 

zâhir ve âşikâr oldukdan sonra verese-i merkûmdan mi‘râtü’z-zât uht mezbûre 

Hanım tarafından zikr-i âtî da‘vâya  

 

Sayfa Numarası: 181 

Numro 17 

 

Vekîl-i şer‘îsi oğlu Kara Kirok medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘de zevce-i mezbûre Hac Hâtun hâzır olduğu halde arz-ı millet vekîli 

Tosun oğlu Sarkin mahzarında bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

müteveffâ-yı merkûm Eksan’ın Kaçık mahallesinde kâin lede’l-ahâlî ma‘lûmü’l-

mahdûd ve’l-müştemilât bir bâb-ı menzili olub vefâtıyla kız karındaşı müvekkilem 

mezbûreye ve zevcesi işbu hâzıra mezbûre Hac Hâtuna ve karındaşı oğlunun oğlu 

Tarves’e mevrûs olmuşken şimdi menzil-i mezkûrun tamâmını ermeni millet işbu 

Tasun oğlu Sarkız müteveffâ-yı merkûm menzil-i mezkûru vakf itmişdir deyu 

müdâhale itmeğin suâl olunub îcâb-ı icrâ ve müvekkilem vâlidem mezbûrenin nısıf 

hissesi tarafa teslîmine tenbîh-i şer‘î buyrulmak murâdımdır deyu ba‘de’d-da‘vâ 

ve’s-suâl merkûm Tasun oğlu cevâbında müteveffâ-yı merkûm Eksan bin Tarves hâl-
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i hayâtında ve kemâl-i akl ve sıhhatinde vefâtından otuz üç mâh mukaddem menzil-i 

mahdûd-ı mezkûru cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkı ve kâffe-i hukûk ve murâfıkıyla vakf-ı 

sahîh-i müebbed ve habs-i sarîh-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle şart ve ta‘yin 

eylediği menzil-i mezkûr mütevellî yediyle îcâr ve istiğlâl olunub hâsıl olan gallesi 

medîne-i Ayntab’da bulunan erz-ı millet fukarâlarına virile ve millet-i merkûma her 

kim milletvekîli olur ise vakf-ı mezbûra ber-vech-i habs-i nazar ve mütevellî olurlar 

deyu menzil-i mezkûru vakfiyet üzere milletvekîli olduğum cihetle bana teslîm 

itmişdir deyu def‘le mukâbele eyledikde müdde‘î vekîl-i merkûm Kirok’un müdde‘â 

aleyh merkûm Tasun oğlu’nun def‘-i meşrûhunu külliyen inkâr ve zevce-i mezbûre 

Hac Hâtun mevrûsu ve zevci müteveffâ-yı merkûm ber-vech-i meşrûh menzil-i 

mezkûru vakf itdiğini ikrâr itmeğin vâki râfi‘ merkûm Sarkız def‘-i meşrûhunu ve 

müteveffâ-yı merkûm menzil-i mezkûru ber-vech-i müdde‘î vakf eylediğini husûs-ı 

mezbûra ârifân ve her biri ber-muktezâ-i irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Derbal 

Efendi ve Dermekvan Efendi ve Nezyeli Ertin Ağa ve Nekos Ağa ve İkob Ağa nâm 

kimesnelerden sirran ve ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde idikleri 

ihbâr olunan Derburus Efendi bin Nerbiz ve Yakob oğlu Arur Ağa bin Karabet nâm 

kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer‘-i âlî ve bi’l-müvâcehe meşrûhan isbât 

itmeğin mûcibiyle menzil-i mezkûrun vakfıyla ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘ mâ vaka‘a bi’t-

taleb ketb ve imlâ olundu tahrîr fi’l-yevmi’s-sâmin şehr-i Rabî‘i’l-evvel li-sene ihdâ 

ve tisaîn ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl:  

Nezyeli Ertin Ağa  

Ve Etam Ağa  

Ve Kızancı oğlu Ertin  

Ve Bilyan Nersiz  

Ve Meneş oğlu Karabet  

Ve Ertin  

Ve İkob ve gayrihim mine’l-hâzır 

 

Hüküm No: 65 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medîne-i Urfa’da cenderme-i süvârî 

askerî yüzbaşı olan Irganlı Ali Ağa vilâyet-i mezbûra tâbi‘ medîne-i Ayntab de‘âvî 

meclis odasında ma‘kûd-ı şer‘de medîne-i mezbûre ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i 
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Aliyye’den ve Ermeni milletinden Tasun oğlu bâ‘isü’l-i‘lâm Sarkın müvâcehesinde 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb güzerân iden bin iki yüz yetmiş altı senesi işbu 

Tasun oğlu Ayntab sandûk-ı ecnebî olub ve Haleb’de olmağla ben dahi târih-i 

mezkûrda Halebü’ş-şehâde bulunduğum halde işbu Sarkın’a yüz kîle hıntayı beher 

kîlesi yüz kırk guruş üzerinden on dört bin guruşa konturât usûlü üzere benimle 

konturât idüb ve yedi bin guruşunu ber-vech-i peşîn merkûm yedinden ahz itmişdim 

ve muahharan Urfa’ya varub yüz kîle hıntayı Ayntâba irsâl eylediğimde merkûm 

sandûk azl olunmuş olmağla hınta-i mezkûr ol vakt Ayntab kâimmakamı Ömer Ağa 

emriyle medîne-i mezbûre hânedânından Hacı Hüseyin Beye teslîm olunub mîr 

mûmâ ileyh hınta-i mezkûru kabz ile furuht itmiş olmağla hınta-i mezkûru ve semeni 

olan meblağ-ı mezbûra dâir işbu Tasun oğlu Sarkın kalbinde aslâ ve kat‘an da‘vâm 

ve hakkım ve mutâlibim yokdur mûmâ ileyh Ali Ağa husûs-ı mezkûra müte‘allıka 

merkûm Tasun oğlu Sarkın zimmetini ibrâ-i âm sahîh-i şer‘î ile ibrâen ve ol dahi 

ibrâ-i mezkûru kabûl itmeğin gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘ bi’l-iltimâs Ayntab 

mahkemesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 9 Rabî‘i’l-evvel sene 1291 

 

Sayfa Numarası: 182 

Numro 18 

 

Hüküm No: 66 

Fî 18 Temmuz 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ Ayntab mahallâtından Karbzincirli mahallesi sâkinlerinden 

Derviş oğlu Mehmed bin Hacı Mustafa bin Mustafa nâm kimesne nefsinden asâleten 

ammesi Fâtıma Hâtun binti Mustafa ibni Mustafa nâm hâtun tarafından zikr-i âtî 

bey‘-i takrîr ve kabz-ı semeni ikrâra vekâlet-i zât-ı mezbûreyi ârifân Kirişci Ahmed 

Ağa ve Taşovalı Hacı Mehmed Ağa ibni Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle 

sâbit olmağın vekâleten meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahfil-i deyn-i münîf-i 

ezherde medîne-i mezbûrede teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den Ermeni milleti vekîli Tasun 

oğlu dimeğle ma‘rûf bâ‘isü’l-kitâb Sarkız mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb akd-i âtiyü’z-zikrin sudûruna değin benim ve müvekkilem 

mezbûre Fâtıma Hâtunun silk-i mülk-i sahîhinde münselik olub medîne-i mezbûrede 

Çukur mahalle derûnunde kâin bir tarafdan Giriklizâde bostanı ve bir tarafdan Ahi 

oğlu bostanı ve bir tarafdan Ermeni milleti mektebi ve ba‘zan Tarakcı Nakves 
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menzili ve bir tarafdan kirbu ve kuyumcu ve kîleci Nersiz menzilleri ve ba‘zan tarîk 

ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a bostancı tarafından îcâb ve kabûlü hâvî ve şurût-ı 

mubtıle ve ukûd-ı müfside ve telcien ve muvâza‘adan ârî ve berî olarak yalnız elli 

aded aynı osmâni lira altunu Ermeni milletvekîli işbu Tasun oğlu Sarkın Ermeni 

milleti içün bey‘-i yâb-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde 

merkûm Sarkın dahi mahdûd ve mezkûr bostanı meblağ-ı mezkûr elli aded aynı 

osmâni lira altununa millet-i mezkûra içün iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl idüb semeni olan meblağ-ı mezkûru merkûm Tasun oğlu Sarkın ma‘rifetiyle 

arz-ı millet malından ahz ve kabz ve istîfâen hak itdim fîmâ ba‘d mahdûd-ı mezkûr 

bostanda benim ve müvekkilem mezbûre Fâtıma Hâtunun vechen mine’l-vücûh ve 

sebeben mine’l-esbâb aslâ ve kat‘an alâka ve medhal ve haklarımız kalmayub arz-ı 

millet malı olmuşdur keyfemâ yeşâü ve yahtâr emlâk-ı sâireleri gibi ber-vech-i 

mülkiyet mutasarrıf olsun bu sitân-ı mezkûre ve semeni olan meblağ-ı mezbûre ve 

fesâd-ı bey‘a dâir âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve kâffe-i îmân ve muhâsamâtdan 

millet-i mezbûre zimmetini ibrâ ve iskât-ı hak dahi itdim didikde gıbbe’t-tasdîkı’ş-

şer‘ mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîr fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Rabî‘i’l-evvel li-sene ihdâ ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl:  

Arslanzâde Mehmed Efendi,  

Kellizâde Osman Hasib Efendi,  

es-seyyid Mehmed Efendi,  

Karamanlı Hacı Mustafa,  

Hacı Mehmed ve Ali Bey,  

Kirişci Ahmed,  

Taşovalı Hacı Mehmed Ağa,  

Muhzır İzzet ve gayrihim mine’l-hâzır 

 

Hüküm No: 67 

Bâ‘is-i tastîr sutûr-ı şer‘î oldur ki vilâyet-i Halebü’ş-şehbâ’ya tâbi‘ medîne-i Ayntab 

ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den ve Ermeni milleti du‘âyenlerinden dir 

Bedros Efendi bin Nersiz ve Dermekven Efendi ibni Adur ve Derikban ve ibni Kirok 

ve millet-i mezbûre mu‘teberânından ve medîne-i mezbûre meclis-i idâre a‘zâsından 

Nezibli Ertin Ağa bin Sarkın ve Nekos Efendi ibni Nazragan ve Yakub oğlu Adur 

Ağa bin Karabet ve Etmem Ağa bin Kirkor ve Belyan Nersiz Ağa bin Kirok ve 
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Kazancı oğlu Ertin Ağa ve Meneş oğlu Karabet Ağa bin Adur nâm kimesneler 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enver ve mahfil-i deyn-i münîf-i ezherde zikr-i âtî vakf-ı tescîle 

mütevellî nasb ve ta‘yin ve ba‘dehü azlini şart eyledikleri Ermeni Milletvekîli Tasun 

oğlu bâ‘isü’l-kitâb Sarkın nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm idüb medîne-i mezbûre ahâlisinden ve Ermeni milletinden olub bundan akdem 

vefât iden İşci oğlu Sarkaverak nâm kimesne hâl-i hayâtında mebâliğ-i ma‘lûmesini 

medîne-i mezbûre arz-ı millet mektebi ve fukarâsına vakf olmak içün bir binâ 

olunmak üzere vasiyet ve mırsan alâ îsâen vefât idüb mebâliğ-i mezkûre ile medîne-i 

mezbûrede vâki‘ külliyemizde bulunan gümüş takımlar dahi bey‘ ve furuht olunub 

mebâliğ-i ma‘lûme hâsıl olub ve millet-i mezbûreden ashâb-ı gayret ve hayrât 

taraflarından dahi haylüce mebâliğ virilüb bir çok meblağ hâsıl olub ve mebâliğ-i 

mezkûreler bizlerin ma‘rifet ve nezâretlerimizle medîne-i mezbûrede vâki‘ Mustafa 

Paşa bedestanı civârında kâin bir tarafdan tarîk-i âm ve bir tarafdan ba‘zan bedestan 

ve ba‘zan kazaz çarşusu ve bir tarafdan İshak Paşazâde Kadri Bey’in binâ eyledikleri 

fatlacı çarşusu ve bir tarafdan bıçakcı pazarı ile mahdûd ve mümtâz fevkânî ve 

tahtânî oda ve mahzen ve ahur ve dîvan sofayı müştemil azîziyye hânı dimeğle 

ma‘rûf bir bâb-ı hânın tamâmı ile hân-ı mahdûd-ı mezkûr ittisâlinde bedestan 

üzerinde kâin lede’l-ahâlî ma‘lûmü’l-etrâf ve’l-hudûd bir bâb-ı fevkânî kahvehânenin 

nısıf hissesini binâ ve inşâsına bihamdihi ta‘âlâ muvaffak olunub mahdûd mezkûr 

hânın tamâmı ile kahvehâne-i mezkûrun nısıf hissesini bi-cümleti’t-tevâbi‘ ve’l-

levâhık ve kâffeti’l-hukûk (silik) vakt-i sahîh-i müebbed ve habs-i sarîh-i muhalled 

ile vakf ve habs idüb şöyle şart ve ta‘yin eyledik ki mahdûd-ı mezkûr hânın  

 

Sayfa Numarası: 183 

Numro 19 

 

Tamâmı ile kahvehâne-i mezkûrun nısıf hissesini beher sene mütevelliyed ve 

ma‘rifetiyle îcâr ve istiğlâl olunub hâsıl olan îcâr ve gallesinden evvelâ hân-ı 

mahdûd-ı mezkûr ve kahvehâne-i mezkûrenin ta‘mîr ve termîmi ve medîne-i 

mezbûrede arz-ı millet mektebi ta‘mîr ve termîmi ve mekteb-i mezkûrede zukûr ve 

inâs arz-ı çocuklarına ta‘lîm-i ulûm iden hocaların ma‘âş-ı lâyıkaları virilüb ve 

mekteb-i mezkûrun malzemesine harc ve sarf olundukdan sonra fazla-i galle vakf 

zuhûrunda mütevellî vakf indinde hıfz oluna ve vakf-ı mezkûra medîne-i Ayntab’da 

vâki‘ Ermeni milleti kilisesi vakfına her kim olur ise vakf-ı mezkûra dahi ol kimesne 
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ber-vech-i haseb mütevellî ve nâzır olub ba‘de icrâe’ş-şurût fazla-i galle vakfı 

indinde hıfz ideler deyu hatm-i kelâm idüb ve vakf-ı mezbûru fârigan ani’ş-şevâğıl 

mütevellî merkûma teslîm ve ol dahi vakfiyet üzere mutasarrıf oldukdan sonra emr-i 

vakf-ı tamâm ve hâl-i tescîl ve teslîm incâm buldukdan sonra vâkıfûn-ı merkûmun 

i‘âde-i kelâm idüb vakf-ı mezbûrdan rucû‘-ı birle hân-ı mahdûd-ı mezkûr ve 

kahvehâne-i mezkûru ke’l-evvel mülk-i istirdâdını murâd ve da‘vâ ve mütevellî 

merkûm dahi teslîmden imtinâ‘ ve vakfiyyetini iddi‘â idüb hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tavbî-leh ve hüsnemeâb efendi hazretleri huzûrunda kemâ hüve’l-mestûr fi’l-

ketbü’l-fıkhıyye müterâfı‘an ve her biri ber-nehc-i şer‘î fasl ve hatm-ı tâlibân 

olduklarında hâkim-i mûmâ ileyh efendi dahi âlimen bi’l-hılâf alâ ra‘y-i men yerâhü 

mine’l-eimmetü’l-müctehidîn vakf-ı mezbûrun sıhhat ve luzûmuna hükm-i sahîh-i 

şer‘ ve vakfen sarîh-i mer‘î idüb ol vechle vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım ve sıhhatim 

olub ve mütevellî merkûm Tasun oğlu Sarkın tevlîsinden azl idüb min ba‘d nakz ve 

nakîzına mecâl-i mahâl ve ibtâl ve ta‘tîle mümten‘u’l-ihtimâl oldu cerî zâlik tahrîr 

fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rabî‘i’l-evvel li-sene ihdâ ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

 

Hüküm No: 68 

Vilâyet-i Haleb medîne-i Ayntab mahallâtından Geli mahallesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât iden Duâcızâde Hacı Mehmed Emin Bey ibni Mustafa Ağa’nın 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkeleri Hatîce Hâtun binti Ahmed Ağa ve Âişe 

Hâtun binti Memek ve Hadûc Hâtun binti Hacı Mehmed Ârif Ağa ile sulbî kebîr 

oğulları Mehmed Şerif ve Mehmed Emin ve Mehmed Sâdık ve Ahmed ve Mehmed 

Ağa ve sağîr oğulları Hasan ve Mehmed Ârif ve Nuh ve Hüseyin ve Mustafa ve 

kebîre kızları Hatîce ve Hamîde Hâtunlara ve sağîra kızları Firdevs ve Nâile’ye 

inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra medîne-i Ayntab hândan rafî‘u’l-

erkânından izzetlü Battal Bey Efendi ibnü’l-merkûm mağfûrun leh el-hâc Mehmed 

Sâdık Bey Efendi taraf-ı âlîlerinden zikr-i âtî da‘vâya vekîl-i müseccel-i şer‘îsi 

bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Nuri Bey ibni Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

müteveffâ-yı merkûmun oğulları Mehmed Şerif ve Mehmed Emin ve Mehmed Sâdık 

ve Ahmed ve Mehmed Ağa’lar ile sağîrûn-ı merkûmundan Hasan ve Mehmed Ârif 

ve Firdevs ve Nâile’nin bâ-huccet-i şer‘î vasî mensûbları ve ma‘rifetü’z-zât Hudûc 

Hâtun binti el-hâc Mehmed Ârif Ağa ibni Ömer’in vekîl-i müseccel-i şer‘îsi Mehmed 

Ârif Efendi ibni el-hâc Mehmed Ârif Ağa ve diğer zevce-i mezbûre ve ma‘rifetü’z-

zât Hatîce Hâtun binti Ahmed bin Mehmed’in vekîl-i müseccel-i şer‘îsi Ahmed Ağa 
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ve binti mezbûre Hamîde Hâtunun vekîl-i müseccel-i şer‘îsi Torunzâde Hasib Efendi 

ibni Hâfız Efendi ve diğer kızı ma‘rifetü’z-zât Hatîce’nin vekîl-i müseccel-i şer‘îsi 

zevci Güzelzâde Mehmed Emin Efendi ibni Hacı Güzel Bey ve sağîrûn-ı 

merkûmundan Nuh ve Hüseyin ve Mustafa’nın bâ-huccet-i şer‘î vasîleri vâlideleri 

zevce-i mezbûre ma‘rifetü’z-zât Âişe binti Memek bin Mehmed nâm hâtun 

tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘îsi Mehmed Ağa ibni İbrâhim mahzarlarında bi’l-

vekâle üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûmunun mevrûsları ve babaları 

müteveffâ-yı merkûm Hacı Mehmed Emin Bey hâl-i hayâtında ben bi-emrillâhi 

ta‘âlâ vefât eylediğimde cemî‘ malımın a‘lâ ve güzîdesinden yirmi beş guruş 

kıymetlü emlâk ifrâz ve vakf olunub vakf-ı mezkûrun senevî bir sülüsü mütevellî 

olan kimesneye ücret-i tevliyet 

  

Sayfa Numarası: 184 

Numro 20  

 

Mukâbil virilüb ve iki sülüsü dahi Medine-i Ayıntab’da vâki‘ cevâmi‘ ve mesâcid-i 

şeriflerde Ramazan-ı Mübareke’de va‘az ve nasihat iden Hoca Efendi’nin ve Kuran-ı 

Azimü’ş-şân tilavet buyuran Hafız … tasdik ve i‘tâ oluna ve vakf-ı mezkûra … 

mütevelli ola şart-ı mezkûru icrâ ve ücret-i tevellit olan sülüs … vakfa tasarruf ola ve 

yine cemi‘-i terekemden yirmi beş bin guruş ifrâz olunub meblağ-ı mezkûr techiz ve 

tekfin ve kefaret yemin ve savm ve iskât-ı salâtıma virilüb bâki meblağ vasi-i 

muhtarım re’y ve ma‘rifeti ile vücûh-ı birr ve hayra sarf oluna ve Şehre küsdü 

çarşusunda kâin lede’l-ahâli ma‘lûmü’l-hudûd Kasab Hüseyin sâkin olduğu kasab 

dükkanında olan rub‘ hissesini dahi İhsan Bey Ramazan-ı Şerif’de gece ikâd-ı 

kanâdil oluna ve kandil malzemesine ve kandil-i mezkûru ikâd ve hizmet iden 

kimesneye ücret-i mukâbil virile deyu dükkan-ı mezkûru vakf idüb ve ber vech-i 

meşrûh vesayeten dahi müvekkilem mir-i mumâ-ileyh hazretlerini huzûr-ı 

müslîminden vasi-i muhtar nasb ve ta‘yin ve ihbâr ve müvekkilem mir-i mumâ-ileyh 

dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezkûru ba‘de’l-kabûl-û vefat idüb ve mebâliğ-i 

mezkûra tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun sülüsüne esnaf –ı müsaid olmağın verese-i 

merkûmundan suâl olunub mevrûsları babaları müteveffâ-yı mezbûrun ve sâhibi içün 

yirmi beş bin guruşluk emlakın vakıf olunmak ve yirmi beş bin guruş dahi techiz ve 

tekfin ve iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yine vesâir vücûh-ı bire harc ve sarf 

olunmak üzere müvekkilem mir-i mumâ-ileyh taraf-ı âlilerine teslimine ve mezkûr 
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kasab dükkanı rub‘u dahi ber vech-i muharrer İhsan Bey’e kasıtlı çırağına vakf 

olmak üzere mevrûse-i merkûmdan tenbih-i şer‘i buyurulmak bi’l-vekâle muradımdır 

deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl verese-i merkûmdan cevablarında babaları ve 

mevrûsları müteveffâ-yı merkûmun terekesine bi’l-verâse vaz‘-ı yedlerini ve 

mebâliğ-i mezkûra mevrûsları merkûmun terekesinin sülüsüne müsâid bulunduğunu 

her biri tâbi‘ân ikrâr ve müdde‘i-i vekil-i mir-i mumâ-ileyhin mâ‘adâ müdde‘âsını 

inkâr idicek müdde‘i-i vekil-i mir-i mumâ-ileyhden müdde‘â-yı meşrûhuna muvâfık 

beyyine taleb olundukda müdde‘i-i vekil-i mumâ-ileyh ber vech-i meşrûh 

müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ 

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve 

imza iden medine-i mezbûrede me’zûn-ı bi’l-efnâ es-Seyid Bahaddin Efendi ve 

Mehmed Efendi ve Ali Efendi ve Mehmed Efendi ve Nazlızâde Ali Bey ve Hacı 

Mustafa Ağa ve Ahmed Ağa nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t- 

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan el-Hac Mustafa Efendi ibni el-

merhûm Hacı Timur Efendi ve Molla Ali bin Ali ve Timurzâde Hacı Mehmed Ali 

Ağa ve Berber Mehmed bin İsmail ve Mehmed ve İsmail Efendi bin İbrahim nâm 

kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âli ve bi’l-muvâcehe meşrûhen ve 

mufassalan isbât etmeğin mucibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i techiz ve tekfin ve 

kefâret-i yemin ve savm ve iskât-ı salât vesâir vüc’uh-ı birr ve hayra harc ve sarf 

etmek üzere tereke-i vâfiyesinden müdde‘i-i vekil-i mir-i mumâ-ileyhin müvekkili 

mir-i mumâ-ileyh Battal Bey Efendi’ye yirmi beş bin guruş teslimlerine ve yine 

babaları müteveffâ-yı merkûm terekesinden yirmi beş bin guruş kıymetlu emlâkın 

ifrâz ve yine mir-i mumâ-ileyh ma‘rufu ve re’y-i âlileriyle vakf ve tescil-i şer‘i olmak 

üzere ikrâr etmelerine ve mahdûd-ı mezkûr kasab dükkanı dahi İhsan Bey Kasteli’ne 

kandil ikâd iden kimesneye ücret ve kandil-i mezkûr malzemesi olan şerîk olmak 

üzere dükkan-ı mezbûru rub‘ hissesi vakfiyesine ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i verese-i 

merkûmdan yirmi beş bin guruş techiz ve tekfin ve iskât-ı salât ve kefâret-i yemin ve 

savma ve vücûh-ı birre harc ve sarf etmek üzere Battal Bey Efendi taraf-ı âlilerine 

teslimlerine tenbih olunduğu mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-

yevmi’sâni min şehr-i Saferü’l-hayr sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl:  

Faziletlu Müfti Efendi 

Timur Efendizâde Faziletlu el-Hac Mustafa Efendi 

Sevilmezzâde Seyid Efendi   
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Güllizâde Osman Efendi 

Es-Seyid Mehmed Efendi  

Dursunzâde Habib Efendi 

Süblüzzâde Ali Bey 

Ve Ahmed Ağa  

İsmail Efendi  

Hacı Hasan Ağa 

Ve Muhzır İzzet 

Ve gayruhum 

 

Sayfa Numarası: 185 

Numro 21  

 

Hüküm No: 69 

Tevbe Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkinelerinden Devriye binti Osman nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi 

olan Hüseyin bin Hacı Mustafa nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni mihr-

i müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 11 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 70 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den 

bâ‘isü’l-i‘lâm medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de  

takdim eylediği arz-ı halde ismi muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ idüb zımmetinde iki bahasından yüz elli beş 

guruş alacak hakkım olub kırk beş guruş tarafıma teslim ve bâki yüz on guruş alacağı 

kalub taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında müdde‘i-i 

merkûma cihet-i mezkûreden yüz elli beş guruş deyni olduğunu ikrâr ve meblağ-ı 

mezkûra mahsûben elli beş guruş teslimât beyân idüb müdde‘i-i merkûm kırk beş 

guruşdan ziyade teslimâtını inkâr itmeğin müdde‘i-i aleyh-i merkûm ziyade teslimât 

müdde‘âsını isbâtdan izhâr-ı acziyle yemin virecek oldukda yemin etmeyub merkûm 
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ikrârı üzere deyni olan yüz guruş müdde‘i-i merkûm teslimiyle merkûm ilzâm 

olunduğu şer’îyye mahkemesinden bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 10 Rebi‘u’l-evvel sene 91  

 

Hüküm No: 71 

Musullu Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Firdevs binti Hacı Halil nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Hacı Aziz 

bin Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni mihr-i müeccel ve mihr-

i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 11 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 72 

Yahni Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hasan binti Osman nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Ahmed bin 

Abdullah nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 11 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 73 

Kocaoğlan Hanesi Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Ümmühani binti Mustafa nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi 

olan Mustafa bin Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 11 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 74   

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab’a üç sâ‘at mesafe 

Rum kal‘a maktu‘ası ta‘bir olunan maktu‘ada mahnûken vefat iden kimesnenin keşfi 

zımnında kıbel-i şer‘den Kâtib Hasan Efendi ta‘yin ve irsâl olunub ol dahi hükümet-i 

seniyye tarafından Derviş Ağa ve iki nefer piyade ve tabib ile maktu‘a-i mezkûrda 

mevta-yı mezbûrun üzerine varılub ol emirde keşf ve muâyene olundukda 

boğazından yazma ile boğulmak olduğu görülmek ve mevta-yı mezbûrun kim olduğu 

bilinmeyub ve Ayıntablı olmayub on yedi ve on sekiz yaşında bir deli katil ve otuz 
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üç aded olub orada temâşasına kalan ahali-yi sâire dahi mevta-yı mezbûrun kim 

olduğunu bilmeyub mechûl es-suâl? olmakla cenazesi maktu‘a-i mezbûreden 

kaldırılub nâm mahalde vâki‘ Ömer Şeyh câmi‘-i şerifine katılub bir kimesnesi 

meydana çıkar ümidiyle birkaç saat te’hir olunmuş ise de bir tarafdan bulub zuhûr 

etmediğini Mevlana-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrir ve olunan şer‘le alâ 

vukû‘ihî meclis-i şer‘a ifade ve takrir etmeleriyle huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 9 Zi’l-kade sene 91 

 

Hüküm No: 75 

Eril karyesi imamı ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Elif binti Mustafa 

nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Ali bin Mustafa nâm kimesneye 

velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle 

inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm Fi 11 Rebi‘u’l-evveli sene 1291 

 

 Sayfa Numarası: 186 

Numro 22 

 

Hüküm No: 76 

Bâdî defter-i kassam oldur ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab mahallatından Taşlaki Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ömer bin Masaracı Ömer’in verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Naile binti Hacı Memik ile sulbi sağir oğlu Ömer ve 

sağire kızı Minüre’ye inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr olduktan sonra sağiran-ı 

mezbûranın tesvîye-i umûrlarına ve mâl-ı mevrûslarını ahz ve kabz ve zabta 

vâlideleri ve hasseteleri mezbûre Naile Hatun vasi‘-i mezbûre taleb ve ma‘rifet ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan müteveffa-yı merkûmun terekesi ve defteridir ki ber 

vech-i âtî zikr ve beyân olunur 

Fî 5 Rebiü’l-evvel sene 1291 

  

                 Cinsi Guruş Fiyat 

Bakır batman 11,5 aded 460 guruş 

Yorgan 2 aded 161 guruş 

Tenür (?) yorgan 1 aded 30 guruş 

Döşek  2 aded 160 guruş 
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Minhâ el-ihrâcat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahh’ül- [bâkî] li’t-taksim beyne’l-verâse  

 

 

 

 

 

 

 

Yastık  2 aded 20 guruş 

Mandal  2 aded 30 guruş 

Mefruş kıl kilim 4 aded 75 guruş 

Mefruş küçük kilim 1 aded 50 guruş 

Sofra  1 aded 5 guruş 

Bulgur ambarı 1 aded 60 guruş 

Tahta koca (…) 1 aded 10 guruş 

Köfte satırı  5 guruş 

(…) 3 aded 30 guruş 

Bakır güğüm 1 aded 20 guruş 

Menzil der mahalle-i mezbure  2500 guruş 

Hırdavat   25 guruş 

Cem’an yekûn  35400 guruş 

Virgi’ye deyni  160 guruş 

Bakkal Mehmed Efendiye deyni  70 guruş 

Kuyumcu (...)  10 guruş 

Boyacı deyni  6 guruş 

Mihr-i muahher zevce-i mezbûreye 1500 guruş 

Resm-i kısmet 47,5 guruş 

Kaydiyye 5 guruş 

Varaka bahâ 1 guruş 

Cem’an yekûn 1900 

Hisse-i zevce-i mezbûre  600 guruş 

Hisse-i ibni Ömer 906 guruş 6 para 

Hisse-i binti Minüre 478 guruş 3 para 
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Hüküm No: 77 

Ma‘rûz dâ‘ileridir ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab ahâlisinden Kanalıcızade zâde bâ‘isü’l-

i‘lâm Mehmed Arif Ağa ibni Mahmud Ağa medine-i mezbûre de‘âvî meclis odasında 

ma‘kûd-ı huzur-ı şer‘de takdîm eylediği ‘arz-ı hâlde ismi muharrer medine-i mezbûre 

kurâsından İbrahim şehir karyesi ahâlisinden Silo bin Ahmed nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb Harmandalı nâm mahallede 

vâki‘ bir taraftan Mamanek oğlu Hasan bağı ve bir taraftan işbû Silo fıstıklığı ve bir 

taraftan Sancarlı (?) Osman’ın fıstıklığı ve bir taraftan  vâdi ile mahdûd iki yüz aded 

kürûm müştemil ve üç aded fıstık ve yüz yirmi ağaç ve sumak eşcârını müştemil bir 

kıt‘a bağın tamamı babamden müntakil mülküm olub merkûm Silo’ya müsâketen 

verdim hizmet ve tımar edüb nısf hissesini emâkin mukâbili olmak üzere müsâkette 

olmağın bağı mezkûrdan keyf-i yed ile tarafıma teslîmine tembih olunmak 

murâdımdır dedikte cevâbında bağı mahdûd-ı mezkûrun tamamını tarihden otuz sene 

akdem babam bey‘ etmiş ve bağı mezkûrun nısf hissesini müdde‘î merkûmun ve 

nısf-ı âhirini Yamerli Ömer nâm kimesne sâhib olub ve müdde‘î merkûm bağı 

mezkûru bana (...) vermiş ve babam bağı mezkûru bey‘ eyledikte derûnunda olan 

fıstık ve sumak eşcârlarını bey‘ etmek ve müdde‘î merkûm yirmi seneyi 

mütecâvizdir mutasarrıftır dedikte sûret-i mürâfaları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle 

müdde‘î aleyh merkûm Silo bağı mahdûd-ı mezkûrı babası bey‘ eylediğini ikrâr 

etmiş olmasıyla bağı mezkûr da‘vâ-ı munkatia olub kıt‘a fıstık ve sumak eşcârı 

hususunda mürûr-ı zaman ile da‘vâsı kezâlik munkatia olacağı deyu (...) cevâbı 

şer‘an bina-ı bağı mezkûr ve eşcâr-ı mezkûrelerden ikrâr-ı mu‘cebince keyf-i yed ile 

müdde‘îler teslîmiyle iltizâm olundu huzur-ı ‘âlîlerine i‘lâm olunudu  

Fî 11 Rebiü’l-evvel sene 1291 

 

Sayfa Numarası: 187 

Numro 23 

 

Hüküm No: 78 

Ma‘rûz dâ‘ileridir ki vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab ahâlisinden bâ‘isü’l-

i‘lâm Ahmed bin Mehmed bin Hacı Süleyman bin Cubali Mehmed ve zât-ı ta‘rîf 

şer‘le ma‘rûf Adile binti Maho bin Hacı Süleyman bin Cubali Mehmed ve Hacı 

Mustafa ve Ali ve Hüseyin ve Süleyman ve Mehmed ve Davud Beno Süleyman bin 
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Bekir bin Cubali Mehmed ve zât-ı ta‘rîf şer‘-i ile ma‘rûf Ayşe binti Süleyman bin 

Bekir bin Cubali Mehmed ve Hüseyin ve Hacı Mehmed ve Ali Balî ve Ahmed Beno 

Ahmed bin Bekir bin Cubali Mehmed ve zâtları ta‘rîf-i şer‘-i ile ma‘rûf Hameli ve 

Ayşe ve Rukiye binti Ahmed bin Bekir bin Cubali Mehmed ve Mehmed bin Mustafa 

bin Bekir bin Cubali Mehmed ve zât-ı ta‘rîf şer‘-i ile ma‘rûf Ayşe binti Emine binti 

Mehmed bin Cubali Mehmed ve Mehmed ali bin Elif bin Mehmed bin Cubali 

Mehmed ve zât-ı ta‘rîf şer‘-i ile ma‘rûf Elif binti Ümmühan bin Hacı Süleyman bin 

Cubali Mehmed ve Ahmed bin Maho bin Hacı Süleyman bin Cubali Mehmed ve Ali 

Osman bin Fatma binti Hacı Süleyman bin Cubali Mehmed ve muarrefetü’z-zât 

Hatice binti Fatma binti Hacı Süleyman bin Cubali Mehmed nâm kimesneler meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde nezâret-i evkâf-ı humâyun mûlükâneye mülhak evkâftan Şeyh 

Cemaleddin Yusuf nâm vâkıfın vakfının mütevellîsi olan Süleyman bin Hasan nâm 

kimesne muvâcehesinde medine-i mezbûrede evkâf-ı humâyun Hüseyin vekîl 

Ahmed Muhlis Efendi hâzır olduğu halde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb vâkıf-

ı mûmâ-ileyh Şeyh Cemaleddin Yusuf’un evkâf-ı ma‘lûmesi vâridat ve ğallesi vâkıf-

ı mûmâ-ileyhin evlâd-ı evlâdına batnen ba‘de batnin meşrûta olub ve vakf-ı 

mezbûrun derdest vakfiyesi olmayıb ancak vakf-ı mezkûrun ğallesi kadîmen batn-ı 

evvelde bulunan evlâd-ı vâkıfın batnen ba‘de batnin ve karnen ba‘de karnin zükûr ve 

inâsına mütesâviyen meşrût olmak üzere miyânelerinde mütesâviyen iktisâm oluna 

gelib ve te‘âmül kadîmi dahi ol-vechle cârî olmağla bundan akdem Şeyh Cemaleddin 

yusuf evlâdından yalnız Abdullah nâm kimesne kalub vekf-ı mezbûre mütevellî ve 

ğalle-i vakf-ı mezkûra hasren bir müddet mutasarrıf olub ba‘de merkûm Cubali 

Mehmed dahi vefat edüb oğulları Hacı Süleyman ve Bekir ve Mehmed kalub 

merkûmundan Hacı Süleyman vakf-ı mezkûre mütevellî ve karındaşları Bekir ve 

Mehmed ile beraber bir müddet ğalle-i vakf-ı mezkûre meşrûtiyyet üzere 

mutasarııflar ve beynlerinde taksîm edüb ba‘de merkûmundan Mehmed fevt olub 

kızları Elif ve Emine’yi terk edüb vakf-ı mezkûr batn-ı evvel meşrût olduğundan 

merkûman Hacı Süleyman ve Bekir mutasarrıflar olub Mehmed’in kızları Elif ve 

Emine batn-ı sânide olub ‘ammileri Hacı Süleyman ve Bekir hayatta ve batn-ı 

evvelde olduklarından vakf-ı mezkûrdan hisse almayub ve tasarruf olmayub ba‘de 

merkûm Bekir fevt olub oğulları Ahmed ve Süleyman ve Mustafa kızı Adile’yi terk 

edüb vakf-ı mezkûr batn-ı evvel meşrût olduğundan oğulları merkûmun Ahmed ve 

Süleyman ve Mustafa ve kızı Adile batn-ı sânide olmağın hisse almayub ve 

mutasarrıf olmayub yalnız Hacı Süleyman batn-ı evvelde olmağın ber mûceb şart-ı 
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vâkıf ve ‘amel-i kadîm hasren vakf-ı mezkûr ğallesine mutasarrıf olub ba‘de Hacı 

Süleyman dahi fevt edüb oğlu Maho ve kızları Merve ve Ümmühan ve Safiye ve 

Fatma’yı terk edüb ol-vakit batn-ı evvel ve derece-i vahde de bulunan evlâdı vâkıftan 

müteveffâ-yı merkûm Hacı Süleyman’ın oğlu Maho mütevellî olub kendi ile batn ve 

derecede beraber olan kızkarındaşları Merve ve Ümmühan ve Safiye ve Fatma ile 

‘ammisi Mehmed’in kızları Elife ve Emine ile beraber bir müddet her biri Ali kadar 

hısas ğalle-i vakftan hisse alarak mutasarrıflar olub ba‘de müte‘âkiben Mehmed’in 

kızı Elif fevt olub oğlu Mehmed Ali’ye ve diğer kızı Emine fevt olub kızı Adile’yi ve 

Bekir’in kızı Adile fevt olub oğlu İbrahim Halil terk edüb ba‘de Bekir’in oğlu 

Mustafa fevt olub oğlu Mehmed’i terk edüb ba‘de Bekir’in diğer oğlu Ahmed fevt 

olub oğulları Hüseyin ve Hacı Mehmed ve  Ali Bâlî ve Ahmed ve kızları Hameli ve 

Ayşe ve Rukiye’yi terk edüb vakf-ı mezkûre Hacı Süleyman’ın oğlu Maho ve kızları 

Merve ve Safiye ve Ümmühan ve Fatma ve Bekir’in oğlu Süleyman mutasarrıflar 

olub ba‘de müte‘âkiben Bekir’in oğlu Süleyman fevt olub oğulları Hacı Mustafa ve 

Ali ve Hüseyin ve Süleyman ve Mehmed ve Davud ve kızı Ayşe’yi terk edüb ve 

Fatma dahi vefât edüb oğlu Ali Osman’ı terk edüb vakf-ı mezkûre Maho mütevellî 

ve kızkarındaşları Merve ve Safiye ve Ümmühan ile mutasarrıflar olub ba‘de Merve 

dahibilâ veled fevt olub ve Safiye dahi tarihten yedi sene akdem vefât edüb oğulları 

işbû Süleyman Mehmed ve Hasan ve Sakıb ve Ahmed ve Adile’yi terk edüb vakf-ı 

mezbûre mezkûre Ümmühani mütevellîye ve mutasarrıf olub ba‘de tarihten dört sene 

akdem mezbûre Ümmühan dahi fevt olub kızı Elif’i terk edüb vakf-ı mezkûre işbu 

Süleyman mütevvellî olub bizler dahi vefât mûmâ-ileyh Şeyh Cemaleddin Yusuf’un 

evlâdından olub merkûm Süleyman ve karındaşları merkûmun ile batn-ı derecede 

müsâvî olmamızla vakf-ı mezkûrdan ber mûceb şart-ı vâkıf ve ‘amel-i kadîm bizlere 

dahi hisse verilmek lâzım iken mütevellî-i merkûm vakf-ı mezkûr ğallesinden bizlere 

hisse vermediğinden Babalarımız ve dedelerimiz ve cedd-i âlâlarımız ve vakf-ı 

mezbûre batnen ba‘de batnın ve karnen ba‘de karnin ber vech-i meşrûh mutasarrıflar 

olunmağın ve nevbet-i tasarruf ve istihkâk bizlere dahi iştigâl etmeğin suâl olunub 

icâbı icrâ muradımızdır deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl mütevellî-i merkûm cevabında 

Şeyh Cemaleddin Yusuf vakfına mütevellî olduğunu ve karındaşları merkûmun ve 

deyzesi Ümmühani kızı Elif’e ve tayısı oğlu Ahmed vâkıf-ı mûmâileyh evlâdından 

ve mürtezikasından olduklarını ve vakf-ı mezkûr ğallesi vâkıf-ı mûmâileyhin batnen 

ba‘de batnın evlâd-ı zükûr ve inâsına mütesâviyen meşrûta olduğunu ve te‘âmül-i 

kadîmi dahi ol-vecihle cârî olduğunu ikrâr ve müdde‘iyûn-ı merkûmun evlâd-ı 
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vâkıftan olduğunu ve kendileriyle batnın ve derece-i vâhide de bulunduklarını ve ber 

vech-i muharrir babaları ve dedeleri vakf-ı mezkûrdan hisse aldıklarını inkâr etmeğin 

sûret-i mürâfaları fetva-ı şerîfe lede‘l-havâle müdde‘iyûn-ı merkûmun yedlerine bu 

sûrette bir kıt‘a fetvâ-yı şerîfe verilib feth ve kırâ’at olundukda bir vakf-ı kadîmin 

vakfiyesi olmayıb lakin vakf-ı mezkûrun ğallesi kadîmden vâkıfın mutlaka evlâd-ı 

evlâdına batnen ba‘de batnın meşrûta olmak üzere zabt ve tasarruf oluna gelib 

vâkıfın evlâdından Cubâlî Mehmed’den mâ-adâ kimse kalmayıb vakf-ı mezkûre-i 

merkûm Mehmed bir müddet hasren mutasarrıf olduktan sonra fevt olub evlâdı Hacı 

Süleyman ve Bekir ve Mehmed’i terk etmekle merkûmun  ğalle-i vakfı beynlerinde 

beraber iktisâm idib  ba‘de vefâtihûm evlâtları Safiye ve Maho ve Ümmühan ve 

Merve ve Süleyman ve Mustafa ve Ahmed ve Elif ve Emine ve Ali zükûr ve inâs 

kezâlik beynlerinde mütesâviyen iktisâm edegelmişler iken merkûmundan Ali bilâ-

veled Süleyman ve Mustafa ve Ahmed ve Maho zükûr ve inâs evlâtlarını terk ederek 

fevt olmalarıyla ancak batın evvelde mezbûretan Safiye ve Ümmühan ve Merve 

bulundukları cihetle ğalle-i vakf-ı mezbûreler mütesâviyen mutasarrıfeler iken onlar 

dahi vefât idib evlâtlarını terk etmekle merkûmâtın evlâtları yalnız ğalle-i vakfa 

tasarruf murâd ettiklerinde müteveffâ-yı merkumuna Süleyman ve Mustafa ve 

Ahmed ve Elif ve Emine’nin evlâtları merkûmât Ümmühan ve Safiye ve Merve 

evlâtlarına bizler dahi evlâd-ı vâkıftan olup henüz derecede sizin ile müsâvî olmamız 

ile ğalle-i vakıfta sizlere müşârik olup mütesâviyen itktisâm ederüz deyu da‘vâ ve 

müddeâlarını ber vech-i şer‘-i isbât edecek ğalle-i vakıfta Safiye ve Ümmühan ve 

Merve evlâdına müşârik olub cümlesi kadîmi vechle zükûr ve inâs ğalle-i vakf-ı 

mütesâviyen iktisâma kadîr olurlar mı el-cevâb olurlar bu sûrette merkûmât 

Ümmühan ve Safiye ve Merve’nin evlâtları sizler analarımız hayatında vak-ı mezbûr 

ğallesinden hisse almamanız ile bizler dahi hisse vermeziz demeğe kâdir olurlar mı 

el-cevâb olmazlar deyu buyrulmağın müdde‘iyûn-ı merkûmundan müddeâ-yı 

meşrûhâlarına mutâbık beyyine taleb olundukda husus-ı mezbûre ârifan ve her biri 

muktezâ-yı irâde-i seniyye bâ varaka (?) mestûre mensûb oldukları mahallerinden 

zîr-i mestûreye vaz‘ mühür ve imza eden Mustafa Efendi bin Mehmed ve Kirişçi 

Ahmet Ağa ve Mehmed Ağa bin Ali Ağa bin Mehmed Hüseyin bin Ahmet nâm 

kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkîr adil ve makbul eş-şehâdet 

ettikleri ihbâr olunan Abdurrahman Necib Efendi ibni Mehmed Şerif ve Gayfakçı (?) 

esnafından habbe oğlu Abdullah bin Abdül(…) nâmlar şehâdetleriyle ve ber vech-i 

muharrer ittikâ ve ittisâl-i nesb ile evlâd-ı vâkıf-ı mûmâ ileyhden olub müdde‘iyûn-ı 
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merkûmun ile derecede müsâvî ve batn-ı vahde de bulunduklarını ğalle-i vakfa 

müstehâk olduklarını ve vakf-ı mezkûrun teâmül kadîmi veche meşrûh üzere cârî 

olduğunu bir nehc şer‘-i âlî ve bi’l-muvâcehe meşrûhan ve mufassal isbât etmeğin 

mûcebince mütevellî-i merkûm Süleyman ve karındaşları Mehmed ve Hasan ve 

Sakıp ve Ahmed ve kız karındaşı Adile ve deyzeleri Ümmühan Hatun kızı Elif Hatun 

dayıları Maho’nun oğlu Ahmed müdde‘iyûn-ı merkûmun Hüseyin ve Hacı Mehmed 

ve Ali bâli‘ ve Hameli Beno Ahmed ve kız karındaşları Hameli ve Ayşe ve Rukiye 

ve Hacı Mustafa ve Ali ve Hüseyin ve Süleyman ve Mehmed ve Davud ebnâ-i 

Süleyman ve kız karındaşı Ayşe Hatun ve Bodur Mehmed bin Mustafa ve İbrahim 

Halil bin Adile ve Ayşe binti Emine ve Mehmed Ali bin Elif ve Ali Osman ve Hatice 

evlâd-ı vâkıftan olup batın ve derecede müsâvî ve ğalle-i vakfa müsâviyen müstehak 

olduklarını ba‘de’l-hükm-i şer‘-i ğalle-i vakf-ı mezkûrı ber vech-i mûcib şart-ı vâkıf 

ve âmîl-i kadîm beynlerinde zükûr ve inâs mütesâviyen taksîm etmek üzere 

mütevellî-i merkuma tenbih olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab Mahkemesinden huzur-ı 

âlîlerine i‘lâm olundu Fî 23 Safer 97 

 

Hüküm No: 79 

Kurb-ı Zincirli Mahallesi İmam Efendi ba‘des-selam inhâ’ olur ki mahalenizde 

sâkine-i Fatma binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan 

Hüseyin bin Abdullah nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i 

mü’eccel ve mihr-i mu‘accel nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel 91 

 

Hüküm No: 80 

Cevizlice Mahallesi İmam Efendi ba‘des-selâm inhâ’ olunur ki 

Mahallenizde sâkine Hatice binti Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi 

olan Mahmud bin Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i 

mü’eccel ve mihr-i mu‘accel nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikah 

eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel sene 91 
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Hüküm No: 81 

Kastal Mahallesi İmam Efendi ba‘des-selâm inhâ’ olunur ki mahallenizde sâkine 

Şâkire binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan Yusuf bin 

Ali nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikah eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 82 

Akyol Mahallesi İmam Efendi ba‘des-selâm inhâ’ olunur ki mahallenizde sâkine 

Zeynep binti Ömer nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan Ali bin 

Derviş nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikah eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 83 

Maznahor Karyesi İmam Efendi ba‘des-selâm inhâ’ olunur ki karyenizde sâkine 

Sanem binti Maho nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan bâkirin bin 

Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i mü’eccel ve mihr-

i mu‘accel nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikah eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 84 

Güllü Karyesi İmam Efendi ba‘des-selâm inhâ’ olunur ki karyenizde sâkine … binti 

… nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan Mustafa bin Ahmed nâm 

kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel 

nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikah eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 85 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab kurasından Görgin 

karyesi sâkinelerinden Ayşe binti Mehmed bin Abdullah nâm hatuna oğlu 

müteveffâdan müntakil karye-i mezbûre turâbında sarı nâm mahallede vâki‘ bir 

taraftan Kör Ali ve bir taraftan Cuma ve bir taraftan bakkalın oğlu Mehmed tarlaları 

ve bir taraftan tarik-i âmm ile mahdûd ve mümtâz iki kile bezr alır gayri müskal (?) 
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bir kıt‘a tarlasını beş yüz guruş bedel ile küçük ma‘âsara karyesi Hacı Hasan oğlu 

Kara Mehmed’e sahib-i arz-ı huzurunda ferâğ ve ferâğ ve ikrâr ve takrîre işbu 

bâisü’l-i‘lâm Berber Maho bin __ nâm kimesneyi tarafından vekil ve nâib-i menâb 

nasb ve ta‘yin eylediği mahzâr-ı hasm-ı câdda karye-i mezbûre ahâlisinden Şeyho 

bin Mehmed ve diğer Mehmed bin Mehmed nâm kîmesneler şehâdetleriyle ber nehc-

i şer‘i sâbit ve sübut-ı vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzur-ı 

âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 14 sene 1291 

 

Hüküm No: 86 

Yahni Mahallesi İmam Efendi ba‘des-selâm inhâ’ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatma binti İsmail nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan Ali bin 

Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i mü’eccel ve mihr-

i mu‘accel nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikah eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 87 

Hacar Karyesi İmam Efendi ba‘des-selâm inhâ’ olunur ki karyenizde sâkine binti 

Bekir nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan Hüseyin bin Mustafa nâm 

kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel 

nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikah eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 88 

Battalhöyük Karyesi İmam Efendi ba‘des-selâm inhâ’ olunur ki karyenizde sâkine 

Ayşe binti Keriz nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan bin Mehmed 

nâm kimesneye akd-i nikah eyleyesiniz ves’selâm  

Fî 12 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 89 

Bâdi defter-i kassam oldur ki fi’l-asl Darende ahâlîsinden olub vilayet-i Haleb’e tâbi‘ 

medine-i Ayıntab mahallatından müzlefahanesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt 

olan Tiryaki Hasan bin Ali’nin zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice binti Şeyho nâm 

hatundan mâ-adâ‘ vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayıb terekesinin rub‘ı zevce-i 
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mezbûreye ve üç rub‘ı cânib-i beytü’mâle âid ve râci‘ olmağın hala medine-i 

mezbûrede mal müdiri rıfatlu Hafız Mustafa Efendi taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifeti 

şer‘ ile tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve füruht olunan tereke-i müteveffâ-yı merkûm 

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

Fî 25 Safer 91. 

 

                        Cinsi Miktar Fiyat 

Menzil der mahalle-i mezbûr   1 aded 2900 guruş 

Eril karyesinde ağlık bağ 1 kıt‘a  400 guruş 

Mendil 1 aded 25 guruş 

Basma yüzlü yorgan 1 aded 56,5 guruş 

Atik kilim ve seccade 3 aded 24 guruş 

Çuval 1 aded 17 guruş 

Hasır yastık 9 aded 25 guruş 

Aş karganı 1 aded 17 guruş 

Tava 1 aded 10 guruş 

Kahve takımı  8 guruş 

Şişe nargile 1 aded 13,25 guruş 

Kurma taht 1 aded 40 guruş 

Demir mangal 1 aded 40 guruş 

Eski berdi hasır 1 aded 15,25 guruş 

Çalgagı ma çerçer (?) 2 aded 8 guruş 

Tesbih 1 aded 21,5 guruş 

Kase 1 aded 1,5 guruş 

Küb 2 aded 3 guruş 

Kahve değirmeni 1 aded 21,5 guruş 

Demir sahsı 1 aded 8,25 guruş 

Leğence 1 aded 34 guruş 

Küfr-i bostanda hınta 8 kile 120 guruş 

Sâ‘ir 8 kile 60 guruş 

Mehad oğlu Ali yedinde merkûm yedindedir    

Yine küfr-i bostanda merkûm Ali ile müşterek 

çerlek 

 200 guruş 
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cem‘an yekûn  4033,25 guruş 

 

Minhâ ihracat 

 

zevce-i mezbûre mihr-i muahhar-ı müsebbiti 1000 guruş  

600 guruş yine zevce-i mezbûre karz-ı deyn-i 

müsebbiti 

1600 guruş 

Kabancı Mehmed Ağaya deyn-i müsebbiti 573,25 guruş 

Hüseyin bin Ramazan’a deyn-i müsebbiti 600 guruş 

Darendalizade Mehmed Ağa deyn-i müsebbiti 921 guruş 

Cem’an yekûn 2866,5 guruş 

Sahhü’l-bâkî 1167,5 guruş 

Resm-i kısmet 29, 1138,5 guruş 

Resm-i beytü’l-mâl 29, 1109,5 guruş 

Kaydiyye 6, 1103,5 guruş 

Varaka-i bahâ  5, 1103 guruş 

Dellaliye  23, 1080 guruş 

Hisse-i rub‘-ı zevce-i mezbûre  270, 810 guruş 

 

Derûn ihracatta muharrer olan dellâliye nıfs-ı on bir buçuk guruş ve resm-i beytü’l-

mâl yirmi dokuz guruş cem’an kırk buçuk guruş vârîdat hazine-i mezbûr sekiz yüz 

on guruş ile min haysü’l-mecmû‘ sekiz yüz elli bir buçuk guruş usulüne tatbîkan 

ithal-ı cetvel olarak hazine-i mezkûreye irsâl ve teslîm-i sanduk olunduğu şerh 

olunmuştur 

 

Hüküm No: 90 

Yahni Mahallesi imamı ba‘des-selam inhâ’ olunur ki mahallenizde sâkine Şems binti 

Hacı Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin Hacı 

nâm kimesneye tarafeyn rızaları ve velileri izni ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i  nikah edesin  

Fî 12 sene 1291 
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Hüküm No: 91 

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab mahallatından Çukur Mahallesi 

sâkinlerinden ve Ermeni milletinden olub bundan akdem fevt olan Ekivrek bin 

Tarueş’in sagir oğlu Agişe ve sagire kızı Papar’ın tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den 

bir müstakim vasî‘ nasb ve ta‘yin olunmak lazım ve mühim olmağın emânet ile 

ma‘rûf ve istikamet ile mevsûf ve her vechle vesâyeti sagiran-ı mezbûrân haklarında 

evlâ ve enfâ‘ idiğü zeyl-i rakamda muharrerü’l-esâmi kimesneler ihbarlarıyla lede’ş-

şer’ül enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâisü’l-kitap sagiran-ı mezbûrânın 

ammileri Agop bin Evarek nâm kimesneyi hâkim-i mevki-i sadr-ı kitab tavbi lehû 

hüsn-i meab Efendi hazretleri dahi sagiran-ı mezbûrânın vakd-i rüşd ve sedâdlarına 

değin tevsiye-i umurlarına vasî‘ nasb ve ta‘yin buyurup ol dahi vesâyet-i mezkûran-ı 

kabul ve hizmet-i lazımelerin kemâyenbaği edâya teahhüt ve iltizâm etmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fî’l-yevmi’s-salis ve aşere min şehr-i 

Rebîulûlâ  lî sene ihdâ ve tis‘în ve mi eteyn ve elf 

Ve gayrihûm  

Ve Arsis Akop  

Ve Karabet bin Bedros  

Ve Kirkor bin Ahnos Ahmet Ağa ,  

Halil zade Mehmed Ağa, 

Süleyman ve oğlu Sinan Ağa  

 

Hüküm No: 92 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab ahalisinden Hacı 

Mehmed Ali bin Mustafa Baba medine-i münevvere de‘âvî meclis odasında ma‘kud-

ı huzur-ı şer‘-i meâli takdim eylediği arz-ı hâlde ismi muharrer medine-i mezbûre 

mahallâtından seng-i Nakkaş Mahallesi sâkinlerinden bâisü’l-i‘lâm Ali Osman bin 

Mustafa nâm kimesne mûvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede kâin bir taraftan tarik-i ‘amm ve bir taraftan tarîk-i hâs ve bir taraftan 

Ahmet Ağa menzili ve bir taraftan Hacı İbrahim Baba menzili ile mahdûd ve mümtaz 

bir bâb mülk menzilin tamamı tarihinden yirmi beş sene akdem benim __ sagirimde 

vefat eden babam Mustafa babanın mülkü olub vefatıyla bâkî zevcesi vâlidem Elif 

Hatun ve kızı Fatma Hatuna mevrûs olub menzil-i mezkûrun yirmi dört sehm 

itibarıyla on dört sehm hissesi benim mülk-i mevrûsum olub tarih-i mezkûrde ben 

sagir iken menzil-i mezkûru işbu Ali Osman’a bey‘ olunmuş ve ben tarih-i 
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mezkûreden beri diyar-ı ahara gidip bu günlerde gelip menzil-i mezkûru merkûm 

yedinde bulmamla menzil-i mezkûrun yirmi dört sehmde on dört sehm hissesini hala 

taleb ederim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’-su’âl merkûm Ali Osman cevâbında tarihinden 

on altı sene akdem müdde‘î merkûm Hacı Mehmed Ali âkîl ve bâli‘ olduğu halde 

menzil-i mahdûd mezkûr validesi Elif Hatun ve kız karındaşı Fatma Hatun ile 

beraber iki bin yedi yüz elli guruş bana bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘ ile bey‘ ve temlik ve 

teslim ve ben dahi meblağ-ı mezkûre iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

idüb semeni olan meblağ-ı mezkûrı müdde‘î merkûm ve validesi mezbûre Elif Hatun 

ve karındaşı Fatma Hatuna tamamen edâ ve teslîm ettim dedikte müdde‘î merkûm 

Hacı Mehmed Ali külliyen inkâr etmeğin sûret-i mürâfa‘aları fetvâyı şerîfe lede’l-

havâle müdde‘î ‘alyh Ali Osman ber vech-i meşrûh müdde‘î merkûmun vakt-i 

bey‘de âkîl olarak şirâsını isbat eder ise müdde‘î merkûmun da‘vâsı munkat‘a 

olacağı valâ-ı müdde‘î  merkûm adem bey‘-i ba‘de’t-tahdit 1menzil-i mezkûrdan 

hissesini taleb edeceği deyu verilen cevap şer‘iyye binâen müdde‘î ‘aleyh merkûm 

Ali Osman ber vech-i meşrûh def‘ini husus-ı mezbûre-i ârîfan ve her biri ber 

muktezâ-ı irâde-i seniyye bâ varaka-i mestûre mensup oldukları mahallerinden zir 

mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza eden Mehmed Efendi bin Ali ve İsmail Efendi bin 

İbrahim ve Mehmed Ağa bin Mehmed nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû ‘alenen 

ledd’t-tezkîye âdil ve makbulü’ş-şehâdet ettikleri ihbar olunan Timurzade  Hacı 

Mehmed Ali Ağa bin Mehmed ve İsa Çelebi bin Mehmed nâm kîmesneler 

şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âlî ve bi’l-mûvâcehe meşrûhan ve mufassalan isbat 

etmeğin mûibiyle ba‘de’t hükm-i şer‘i müdde‘î merkûm Hacı Mehmed Ali ber vech-i 

meşrûh-ı tasaddî etmiş olduğu da‘vâdan men‘ ve menzil-i mezkûrdan hisse-i 

mutâlebesiyle mu‘ârazadan men‘ olunduğu bi’l-iltimas Ayıntab muhâkemesinden 

huzur-ı âlîlerine î‘lam olundu   

Fî 25 safer sene 91 

 

Hüküm No: 93 

Bâdi defter-i oldur ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i [Ayıntab] kurasından [Tevbe] 

karyesi ahalisinden iken bundan [akdem] fevt olan Derviş bin Mustafa Bey verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Zühre bt. Şerife ile validesi Hava bt. Hacı Süleyman ve 

li ebeveyn kız karındaşları Ayuş ve Ümmühan ve li-üm kız karındaşları Hatice’ye 

inhisarı şer‘an zâhir ve âşikâr olduktan sonra verese-i merkûmun taleb ve ma‘rifetleri 
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ve ma‘rifeti şer‘ ile tahrîr olunan tereke-i defter budur ki ber vech-i atî zikr ve beyân 

olunur  

Fî 11 Rebîulûlâ sene 91. 

 

                        Cinsi Miktarı Fiyat 

Menzil der karye-i mezbûre  1, 2000 guruş 

Ala göz 1 aded 425 guruş 

Kırmızı öküz 1 aded 200 guruş 

Kara öküz 1 aded 450 guruş 

def‘a kara öküz 1 aded 465 guruş 

Urfalı öküz 1 aded 630 guruş 

Kanur Haleb öküz 1 aded 455 guruş 

Def‘a öküz 1 aded 350 guruş 

Keçi ve koyun ve kuzu 4 aded 80 guruş 

Bâr-gîr 1 aded 510 guruş 

Kısrak 1 aded 1150 guruş 

Kısrak ak tay 1 aded 350 guruş 

Def‘a kısrak 1 aded 565 guruş 

Kara inek 1 aded 320 guruş 

Sarı inek 1 aded 150 guruş 

Şerîf ile müşterek inek 1 aded 100 guruş 

Çır çır (?) 1 aded 100 guruş 

Def‘a çır çır 1 aded 150 guruş 

Hare tüfenk 1 aded 220 guruş 

Macar tüfenk 1 aded 135 guruş 

Def‘a tüfenk 1 aded 100 guruş 

Def‘a danişmend tüfenk 1 aded 250 guruş 

Merkeb 1 aded 100 guruş 

Hınta 34 kile 2400 guruş 

Şa‘ir 25 kile 750 guruş 

Füruht olan hıınta   280 guruş 

Gömlek karyesinde Şeyho yedinde inek nısfı 1 aded 40 guruş 

Azab Mehmed yedinde inek nısfı 1 aded 60 guruş 
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Unluk 10 kile 400  guruş 

Gürgün karyesinde karalık bağı 1 kıt‘a,  1000 guruş 

Bakır kazgan 1 aded 70 guruş 

Taşet ve leğençe 1 aded 100 guruş 

Sini tas ve leğençe 2 aded 100 guruş 

Kazgan ve tas  165 guruş 

Leğençe ve sini  25  guruş 

Kazgan 1 aded 95 guruş 

Halı  185 guruş 

Keçe  126 guruş 

Def‘a keçe  62 guruş 

Boz kilim  62 guruş 

Def‘a boz kilim  50 guruş 

Kıl kilim  34 guruş 

Def‘a kilim  60 guruş 

Kıl kilim  85 guruş 

Def‘a kıl kilim  80 guruş 

Benden kilim 4 aded 201 guruş 

Köhne kilim  11 guruş 

Harar  7 çift 115 (?)guruş 

Şember 1 aded 46 guruş 

Kırmızı çuval 1 çift 80 guruş 

Köhne çuval 1 aded 70 guruş 

Kırmızı çuval 1 aded 70 guruş 

Boz çuval  80 guruş 

Oyulu çuval  21 guruş 

Kıl çuval  50 guruş 

Def‘a kıl çuval  60 guruş 

Çift demiri  30 guruş 

Çift takımı  20 guruş 

Def‘a çift takımı  30 guruş 

Def‘a çift takımı  30 guruş 

Hınta bedri kile  1440 guruş 
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Şa‘ir bedri kile  165 guruş 

Cem‘an  10044 guruş 

 

Sahhü’l-bâki li’t-taksîm 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre  1671 guruş 

Hisse-i uht li-ebeveyn Ayuş  2228 guruş 

Hisse-i li-ebeveyn Ümmühan 2228 guruş 

Hisse-i aht li-üm Hadice 11114 guruş 

Hisse-i mezbûre Havva 11114 guruş 

 

Sayfa Numarası: 192 

Numro 28 

 

Hüküm No: 94 

Tarla-yı Atîk Mahallesi imamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Rukiye binti Ali nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Mehmed Efendi bin Mustafa nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i 

mü’eccel ve mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh edesiniz ve’s-

selâm  

Fî 14 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 95 

Küçük Ma‘sara karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz sâkine 

Elif binti Erşo nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Veli bin Halil 

nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîsi izni mihr-i mü’eccel ve mu‘accel nizâmîsi 

tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh edesiniz ve’selâm  

Fî 14 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 96 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab mahallâtından Seng-i Nakkaş Mahallesi 

sâkinelerinden Merve binti Ali ibni Abdullah nâm Hatun tarafından zikr-i âtî bostanı 

bey‘ ve kabz-ı semen zât-ı mezbûre-yi ârifan (...) Arif Mehmed bin Hacı Mahmud ve 

Mehmed Şerif bin Memik nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine 
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hükm-i şer‘-i lâhık olan Berber Mahmud bin Mehmed nâm kimesne medine-i de‘âvî 

meclis odasında ma‘kûd huzûr-ı şer‘-i me‘âl-i  akde  medine-i mezbûre ahâlisinden 

işbu bâisü’l-kitâb Bakkal  Kara Mehmed bin Ali nâm kimesne mahzârında bi’l-

vekâle Arar nâm kimesne ikrâr ve takrîr-i kelâm edüb zikr-i âtî bey‘in sudûruna 

değin müvekkilem mezbûrenin yedinde müstakillen malı ve mülkü olan medine-i 

mezbûre civârında Meydan Başı nâm mahalde kâ‘in bir tarafdan İsa Beşe oğlu Hacı 

Mehmed Efendi bostanı ve iki tarafdan Şerif Ağanın oğlu bostanı ve bir tarafdan 

Meydan Başı takımı ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a (...) müşâre hırdavât bostanı 

tarafeynden îcâb ve kabûlı hâvî ve şürût-ı mübtıle ve ukûd-ı müfside ve telce-i 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile işbu merkûm Kara Mehmed’e bin sekiz 

yüz kırk guruşa bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğinde oldahi ber-vech-i 

muharrer meblağ-ı mezkûre iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eylediğinden 

sonra semeni olan meblâğ-ı mezkûru bin sekiz yüz kırk guruşu müşteri-i merkûm 

Kara Mehmed yedinden bi’t-tamam ve’l-ikmâl ahz ve kabz itdim fî-mâ-ba‘d bostanı 

mahdûd-ı mezkûrda müvekkilem mezbûrenin aslâ ve kat‘â ‘alâka ve medhâli 

kalmayub müşterî-i merkûmun mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur keyfe mâ-

yeşâü ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î 

mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Rebiü’l-evvel lî-sene ihdâ ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl :  

Müftizâde Mehmed  Zühdü Efendi,  

Bakkal Mehmed Arif Ağa 

Ve Bakkal Mehmed  

Ve gayrihûm 

 

Hüküm No: 97 

Sis kazası kurâsından Hacı Mezaklı karyesi ahâlisinden bâisü’l-i‘lâm Mehmed  

Efendi bin Abbas nâm kimesne medine-i Ayıntab de‘âvisi meclis odasında ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘-i me‘âl-i akde takdîm eylediği arz-ı hâlde ism-i muharrer medine-i 

mezbûre kurasından Kara Dinek karyesi ahâlisinden Memik bin Memik nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb merkûm Memik’in 

yedinde olub mu‘âyene olunan bir re’s doru renkli kısrağı benim kısrağımdan doğma 

netâcen malım iken tarihten iki mah akdem yedimden sirka ve zâyi‘ olub hâlâ 

merkûmun yedinde bulmamla bi’l-istihkâk taleb ederim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-
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su’âl ol-dahi cevâbında kısrağ-ı mevsûf-ı mezkûrı tarihden üç mah akdem Yüz 

Rayhin karyesi Toylu oğlu Ahmed nâm kimesneden dört yüz guruşa  

 

Sayfa Numarası: 193 

Numro 29 

 

İştirâ itdim müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i müdde‘â mâlı olduğu ma‘lûmum 

değildir deyu inkâr edicek müdde‘î-i merkûmun müdde‘âsına mutâbık beyyine taleb 

olundukda husûs-ı mezbûre ‘ârifan ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye bâ 

varaka-i mestûre-i mensûb oldukları mahallerinden _ zîr-i mestûre vaz‘-ı mühür ve 

imzâ eden İmam Abdullah Efendi ve Sadık Ağa ve Mehmed Ağa nâm kimesnelerden 

sırran ve ba‘de alenen lede’t-tezkîye adl ve makbûlü’ş-şehâde etdikleri ihbâr olunan 

Hacı Mazalik karyeli Abdullah bin Osman ve ve Ali bin Abdurrahman nâm 

kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer‘-i ‘âlî ve bi’l-muvâcehe ba‘de’l-isbât ve’t-

tahlîf ve’l-hükm-i mûcebince kısrağ-ı mevsûf-ı mezkûru müdde‘î-i merkûm Mehmed 

Efendi’ye teslimine müdde‘î-i aleyh merkûm Memik’e tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs 

huzûr-ı ‘âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 15 Rebîulûla sene 1291 

 

Hüküm No: 98 

Kozanlı Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur mahallenizde sâkine 

Zeyneb binti Ahmed Kurdum nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi olan Akaş 

bin Ali nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel-ı nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleye ve’s-selâm  

Fî 15 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 99 

Bismillâhirrahmanirrahim yetemennâ (...) el-celîl  

‘izzet-me’âb şerî‘at nisâb kuzâttan Mevlanâ El-hâc Ali Nazif Efendi kâmî-yâb 

ba‘de’t-tahiyyetü’l vâfiye inhâ olunur ki Haleb vilâyeti dâhilinde Ayıntab kazasının 

umûr-ı ahkâm-ı şer‘iyesi işbu bin iki yüz doksan bir senesi şehr-i Rebiü’l-evvellinin 

on beşinci gününden zât-ı hazret-i fetvâ penâhinin intihâb ve tercih buyurduklarına 

ve nezâret-i ‘ammemize binâen cenâb-ı şerîfinize ihâle ve tefvîz olunmuştur gerektir 

ki kazâ-i mezkûrı yevm-i mezkûrdan bin neyâbe zabt edüb beyne’l-ahâli icrâ-yı 
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ahkâm-ı şer‘-i ‘âlîye sa‘yü gayret ve vukû‘ yafte olan muhallefat-ı rû esâ-yı 

‘askeriyyenin mûceb-i tahrîr-i olanların tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verâse bi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm husûsuna ihtimâm ve dikkat eyleyesin ve’s-selâm 

imamı zîr Mustafa ve Hüsnü (...)Anadolu 

 

Sayfa Numarası: 194 

Numro 1 

 

Hüküm No: 100 

Hacı Halil Hanesi Mahallesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz 

sâkinelerinden Şakire binti Hacı Hüseyin nâm bâkîrin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi 

olan Hacı bin Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i 

mü’eccel ve mih'r-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh 

eyleyin ve’s-selâm  

Fî 15 Rebiü’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 101 

Ma‘rûz dâîleridir ki 

Vilâyet-i Halebü’ş-şehbâye tâbi‘ medine-i Maraş ahâlisinden işbu bâisü’l-i‘lâm Hacı 

Ahmed bin Ali nâm kimesne vilâyet-i mezbûre tâbi‘ medine-i Ayıntab Mahallesi’nde 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i Ayıntab ahâlinden olub takdîm eylediği ‘arz-ı 

halde ism-i muharrer ve zikr-i atî bâr-gîre vâz‘-ı yedi takakkuk olan medine-i 

Ayıntab Mahallatından Kızılca Mescidi Mahallesi sâkinlerinden Harputlu oğlu Hacı 

demekle ma‘rûf Hasan bin Ahmed nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm edüb merkûm Hacı yedinde olub mu‘âyene olunan kır ekdiş (?) bâr-gîr 

benim şirâen yedimde mülküm iken tarihten yirmi sekiz gün akdem medine-i 

Ayıntab’da Meydan nâm mahalde sirka ve zâyi‘ olub şimdi mekûm Hacı yedinde 

bulmamla bi’l-istihkâk hala taleb ederum deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su’âl oldahi 

cevâbında bâr-gîr-i mevsûf-ı mezkûr-ı tarihden yirmi sekiz gün akdem Ayıntab 

pazarında ismi ma‘lûmum olmayan bir kimesneden beş yüz elli guruşa iştirâ itdim 

deyû bâr-gîr-i mezkûre vaz‘ yedini ikrâr ve müdde‘î merkûmun mâ-‘ada müdde‘âsını 

külliyen inkâr edecek müdde‘î merkûm Hacı Ahmed Ağa ber vech-i meşrûh 

müdde‘âsını husûs-ı mezbûre ârifan ve her biri ber-muktezâyı irâde-i seniyye bâ-

vâraka-i mestûre mensûb oldukları medine-i Maraş mahallatından Etmekçi Mahallesi 
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ahâlisinden olub lî ecli’t-ticâre medine-i Ayıntab’da bulunub zîr-i mestûreye vaz‘-ı 

mühür ve imza eden Kocabaş zâde Mehmed Ali Ağa ve Basmacı oğlu Hasan Ağa ve 

Halıcı oğlu Mehmed Emin Ağa nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde etdikleri ihbâr olunan Maraş mahallatından Etmekçi 

Mahallesi ahâlisinden kara sakallı ve siyah gözlü ve orta boylu Hacı  Ahmed b. Hacı 

Mehmed ve sarı benizli ve gök gözlü ve sarı sakallı Cemal Mehmed bin Ahmed 

Kavasi nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i ‘âlî bi’l-muvâcehe meşrûhan 

ve mufassalen ba‘de’l-isbât ve’t-tahlîf mu‘cebince ba‘de’l hükm-i şer‘-i bâr-gîr 

mevsûf-ı mezkûr-ı müdde‘î-i merkûm Hacı Ahmed’e teslîmine tenbîh olunduğu 

tescil ve bi’l-iltimas Ayıntab mahkemesinden huzûr-ı ‘âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 20 Rebiü’l-ûla sene 1291 

 

Hüküm No: 102 

Ma‘rûz da‘îleridir ki vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab mahallatınden Hacı 

Halil hanesi sâkinelerinden Emine binti Mehmed Ali bin Mehmed nâm hatuna babası 

müteveffâ-yı merkûmdan müstakil kel Abdal nâm mezrâ-ı türâbında ka‘in bir tarafta 

Emine’nin oğlu ve bir tarafdan Hacı Arap mezrâsı takımı ve bir tarafdan tarîk-i ‘amm 

ile mahdûd ve mümtâz on semen bezr alur gayrı müskil (?) bir kıt‘a tarlasını sâhib-i 

arz-ı huzûrunda ahmed bin Ali nâm kimesneye bin iki yüz guruş bedel ile ferâğ ve 

ferâğ-ı mezkûru ikrâr ve takrîre tarafından işbu bâisü’l-i‘lâm Molla Abdullah bin 

Molla Mehmed nâm kimesneyi vekîl ve nâib-i menâm nasb ve ta‘yin eylediği muhzır 

mahzâr-ı hasm-ı cahda karaman oğlu Mehmed Ali ve ibni Mehmed bin Mustafa nâm 

kimesneler şehadetleriyle ber nehc-i şer‘-i ‘âlî sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘î 

lâhık olduğu bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 17 Rebiü’l-evvel sene 91  

 

Hüküm No: 103 

Kürkciyan Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hatice binti Ali nâm kimesne bâkîrin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Hasan bin 

Mustafa nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i mü’eccel ve mih'r-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh eyleyin ve’s-selâm  

Fî 17 Rebiü’l-evvel sene 91 
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Hüküm No: 104 

Kurb-ı Molla Ahmed Mahallesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki 

mahallenizde sâkine Asiye binti Mehmed nâm bâkîrin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu 

tâlibi olan Mehmed bin Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni ve 

mihr-i mü’eccel ve mih'r-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i 

nikâh eyleyin ve’s-selâm  

Fî 17 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 105 

Kürt karyesi imamı gıbbe’s-selâm inhâ olunur karyen sâkinelerinden Fatma binti 

Maho nâm bâkîrin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Hasan bin Maho nâm 

kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni (silik) ve mihr-i mu’ahhar nizâmîsi 

tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh eyleyin ve’s-selâm  

Fî 19 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Sayfa Numarası: 195 

Numro 2 

 

Hüküm No: 106 

Hacı Halil Hanesi Mahallesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz 

sâkinelerinden Emine binti Mustafa nâm bâkîrin işbu tâlibi olan Hasan bin Mehmed 

nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i mü’eccel ve mih'r-i mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh eyleyesin ve’s-selâm fî 26 

Rebiü’l-evvel sene 1291 

Büyük Kızılhisar karyesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karye-i mezbûre 

sâkinelerinden Zeyneb binti Süleyman nâm bâkîrin işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i mü’eccel ve mih'r-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesin ve’s-selâm  

Fî 17 Rebiü’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 107 

Gaffar Mahallesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz 

sâkinelerinden Emine binti İbrahim nâm mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 
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Mehmed Şerif bin Abdülkadir nâm kimesneye tarafeyn rızâları izni mihr-i mü’eccel 

ve mih'r-i mu‘accel tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesin ve’s-selâm  

Fî 17 Rebiü’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 108 

Kürt karyesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olur ki karyenizde sâkine Emine binti 

Hüseyin nâm bâkîrin işbu tâlibi olan Mehmed bin Hamza nâm kimesneye tarafeyn 

rızâları ve velîleri izni mihr-i mü’eccel ve mih'r-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle 

lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesin ve’s-selâm  

Fî 18 Rebiü’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 109 

Kozanlı Mahallesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz sâkine 

Mine(?) binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed 

bin Ömer nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i mü’eccel ve mih'r-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesin ve’s-selâm  

Fî 19 Rebiü’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 110 

Göçke karyesi imamı gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz sâkine Esma binti 

Maho nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Memik bin İbrahim nâm 

kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni ve mihr-i mü’eccel ve mih'r-i mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesin ve’s-selâm  Fî 19 Rebiü’l-

evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 111 

Büyük Kızılhisar imam Efendi  gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine 

Şakire binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan İbrahim bin 

Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni ve mihr-i mü’eccel ve 

mih'r-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesin ve’s-selâm  

Fî 20 Rebiü’l-evvel sene 1291 
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Hüküm No: 112 

Gürgün karyesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Hatice 

binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Hüseyin nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni ve mihr-i mü’eccel ve mih'r-

i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesin ve’s-selâm  

Fî 20 Rebiü’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 113 

Büyük Kızılhisar karyesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur karyenizde sâkine 

Zeyneb binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa tarafeyn rızâları ve velîleri 

izni ve mihr-i mü’eccel ve mih'r-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve 

akd-i nikâh edesin ve’s-selâm  

Fî 20 Rebiü’l-evvel sene 1291  

 

Hüküm No: 114 

Cevizlice Mahallesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Arab binti Osman nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Abuzer nâm kimesne tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i mü’eccel ve mih'r-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesiniz ve’s-selâm  

Fî 20 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 115 

Seng-i Nakkaş Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz 

sâkinelerinden Hatice binti Ali Osman nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi 

olan Tahir bin Abdülkadir nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i 

mü’eccel ve mih'r-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh 

edesiniz ve’s-selâm  

Fî 20 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 116 

Güllü karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz sâkinelerinden 

Ayşe binti Balo nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Ali bin Veli 

Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîleri izni mihr-i mü’eccel ve mih'r-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh edesiniz ve’s-selâm  
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Fî 21 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 117 

Güllü karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur karyenizde sâkine Güllü binti 

Vakkas  nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Veli Mehmed’in oğlu 

Mahli (?) nâm kimesne tarafeyn rızâları ve velîleri izni ve mihr-i mü’eccel ve mih'r-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd ve akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 27 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Sayfa Numarası: 196 

Numro  3 

 

Hüküm No: 118 

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab ahâlisinden olub Candarma Askerî 

Çavuşlarından Maraşlıoğlu İbrahim Çavuş ibni Ali nam kimesne Medine-i mezbûre 

de‘âvi meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer-i şerif-i Enver’de Medine-i mezbûre 

hanedânından Muhlis efendizâde işbu bâisü’l-kitâb Mustafa Efendi mahzarında 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb zikr-i âtî bey‘in sudûruna değin silk-i mülkümde 

münselik müstakillen malım olan Medine-i Ayıntab kûrasından Kızılca kend 

türâbında kâin bir taraftan Mecuk oğlu Süleyman zeytünliği ve bir taraftan Ömer 

nâm kimesne zeytünliği ve bir taraftan Ali’nin oğlu Mehmed zeytünliği ve bir 

taraftan Ömer’in oğlu Ali nâm kimesne zeytünliği ile mahdûd ve mümtaz kırk ağaç 

zeytün eşcarlarını müştemil bir kıt‘a mülkü tarafeynden îcâb ve kabûl-ı hâvî şürût-ı 

mübtıle ve ukûd-ı müfside ve telce-i muvâzaa‘dan ârî ve berî olarak bey‘i bât-ı sahîh-

i şerî ile işbu mûmaileyh Mustafa Efendi’ye yedi yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde mûmaileyh efendi dahi meblâğ-ı mezkûre iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabz ve kabûl eylediğinden sonra semeni olan meblâğ-ı mezkûru efendi 

mûmaileyh yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz ve kabz itdim fî-mâ-ba‘d zeytünlüğü 

mahdûd-ı mezkûr aslâ va kat‘â benim alâka ve medhâlim kalmayub müşterî-i 

mûmaileyh Mustafa Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarîhi olmuşdur keyfe 

mâ-yeşâü ve hasbe mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş- 

şerî mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurrire fi’l-yevmi-s sânî ve’l-işriyn min 

şehr-i Rebiü’l-ûlâ lî-sene ihdâ ve tis’în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl: 
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Bazzade Hacı Ali Efendi 

Berber Mehdi Ağa 

Mehmed Vesim Ağa karye-i mezbûre muhtarı 

Resul Kahya 

Ve Hacı Hasan Ağa 

Muhzır başı İzzet Ağa 

Ve Sinan bin Abdullah Efendi  

Ve gayrehüm 

 

Hüküm No: 119 

Seng-i Nakkaş Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Hadice binti Ali Osman nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Mehmed bin Mehmed Ali nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve 

mihr-i mü’eccel ve mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede‘ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 22 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 120 

Ulu Ma‘sara karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde 

sâkinelerinden Hadice binti Ömer nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Mustafa bin Ömer nâm 

kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve mu’accel-i 

nizâmîsi tesmiyesiyle inde‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

22 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 121 

Hacar karyesi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Fatıma binti Ali nâm 

bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed b. Maho nâm kimesneye 

tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve mu’accel-i nizâmîsi 

tesmiyesiyle lede‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

22 Rebiü’l- ûlâ sene 91 
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Hüküm No: 122 

Hacar karyesi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Hesna binti Ali nâm 

bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin Hüseyin nâm kimesneye 

tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve mu’accel-i nizâmîsi 

tesmiyesiyle lede‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

22 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 123 

Ma‘ruz-ı dâ‘ireleridir ki Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından 

Tevbe mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ali Hoca oğlu Mehmed 

bin Hacı Mustafa nâm müteveffânın evlâd-ı sıgarlarının ba- hüccet-i [şer‘iyye] 

vasileri olan Fâtıma binti Hafız Ahmed nâm hâtun tarafından vekil-i müseccel-i 

şer‘isi bâisü’l-ilâm Ahmed bin Ahmed nâm kimesne Medine-i mezbûre de‘âvi meclis 

odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şerî’de takdîm eylediği arz-ı hâlde ism-i muharrer 

Medine-i mezbure Sarı kahya Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde üzerine bi’l-

vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-i merkûmun hayatında işbu merkûm 

Sarı kahya zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden üç yüz yetmiş guruş alacak hakkı olub 

meblâğ-ı mezkûru kable’l ahz ve’l istiğfâ vefât etmekle meblâğ-ı mezkûr 

vereselerinden mevsûf olmağın bi’l-vekâle hâlâ taleb ederim deyu ba‘de’d-dâ‘vâ 

ve‘s-suâl ol-dahi cevâbında yüz altmış guruş deyni olduğunu ikrâr ve ziyâdesi olan 

yüz on guruşun inkâr idicek muslihun tavassutuyla yüz on yedi guruştan elli bir 

guruşunu kabûl idüb iki yüz yirmi iki guruş otuz para üzerine inşa-i akd-i musâlâha 

olunub ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûr iki yüz yirmi iki guruş otuz parayı 

müdde-i vekîl-i merkûm Ahmed’e eda ve teslimiyle merkûm Sarı Mehmed Kahya 

ilzâm olunduğu bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine î‘lâm olundu  

Fî 22 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 124 

Mağara Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Rabia binti nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed Sa‘id bin 

Mustafa nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve 

mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 22 Rebiü’l- ûlâ sene 91 
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Sayfa Numarası: 197 

Numro 4 

 

Hüküm No: 125 

Ma‘ruz-ı dâ‘ireleridir ki Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab ahâlisinden işbu 

bâisü’l-î‘lâm Sîpâhi Hacı bin Osman Medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘de Salih Bekir oğlu Osman hâzır olduğu halde Medine-i mezbûre kûrâsından 

Küfri cebel karyesi ahâlisinden Kara Hüseyin bin Hasan muvâcehesinde üzerine 

dâ‘va ve takrîr-i kelâm idüb merhûm Kara Hüseyin zimmetinde cihet-i karz-ı 

şer‘îden üç yüz guruş alacak hakkım olmağın meblaı mezkûru hâlâ taleb iderim deyu 

ba‘de‘d-da‘vâ ve’s-suâl ol-dahi cevâbında müddeî merkûm Hacı Mehmed’e üç yüz 

guruş cihet-i mezkûreden deynim olub seksen guruşunu bana hîbe ve bahş-i ibrâ ve 

bâki iki yüz yirmi guruş vireceğim kalub meblağ-ı mezkûr iki yüz yirmi guruşu dahi 

olduğu işbu hâzır-ı bi’l-meclis Osman’a edâ ve teslîm deyu (…)ve ben dahi oğlu 

hâzırı merkûm Osman’a iki yüz yirmi guruş te’diye ettim dedik de müddeî merkûm 

Hacı Mehmed’in meblağ-ı mezkûr üç yüz guruşun seksen guruşunu merkûma hîbe 

ve ibrâ-i zimmet idüb etmediği sual olunduk da külliyen inkâr idüb ve oğlu hâzır-ı 

merkûm Osman dahi meblağ-ı bâki mezkûr iki yüz yirmi guruşu merkûm Kara 

Hüseyin’den aldığını inkâr etmeğin dâfi-i merkûm Kara Hüseyin’den ber vech-i 

meşruh defi‘ne beyyine taleb olunduk da ityân-ı beyyineden ihzâr-ı acz-i birle 

merûmân Hacı Mehmed ve oğlu Osman’a vech-i şer‘i üzere yemin verdirmeğin 

mûcibince ikrârı üzere üç yüz guruş müddeî merkûm Hacı Mehmed’e edâ ve 

teslimiyle merkûm Kara Hüseyin ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas Ayıntab 

mahkemesinden huzur-ı âlilerine î‘lâm olundu  

Fi 22 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 126 

Arab Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatıma binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mustafa bin 

Haso nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve 

mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 24 Rebiü’l- ûlâ sene 91 
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Hüküm No: 127 

Sam karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine Aişe 

binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Sadık bin Ali nâm 

kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve mu’accel-i 

nizâmîsi tesmiyesiyle lede‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 24 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 128 

Şeyh Selaman Mahallesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Emine binti Mehmed nâm bâkirenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Mustafa bin Mehmed nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i 

mü’eccel ve mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle inde‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fî 24 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 129 

Ceder karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Fatıma 

binti İsa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin İbrahim nâm 

kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve mu’accel-i 

nizâmîsi tesmiyesiyle lede‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 24 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 130 

Kanalıcı mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatıma binti Süleyman nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Ahmed nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve 

mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 24 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

 

Hüküm No: 131 

Badi-i defter-i kassâm oldur ki vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab 

mahallâtından Hâyik-i zimmiyan mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

eden İbrahim bin Mustafa’nın verâseti sulb-i sağîr oğlu Mehmed Emin ve kebîre kızı 

Emine’ye inhisâr-ı şer‘ân ve âşikar olduktan sonra sağir-i mezbûrun tesviye-i 
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umûrunu rü’yet ve mal-ı mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer‘den min kabli’l 

ülâm ceddesi ve hâzenesi Aişe binti Mustafa nam hâtun vasî nasb ve ta‘yin olunub ol 

dahi bâ‘de’l- kabûl vasî-i mezbûr taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘iyle tahrîr ve 

beyne’l verese bi’l-fârizâti’ş-şer‘iyye tevzî‘ olunan müteveffâ-i merkûm terekesi 

defteridir ki ber vechi âtî zikr ve beyân olunur  

Fî 24 Rebiü’l- ûlâ sene 91 

           

                    Cinsi Miktar Fiyat 

Döşek ve yorgan ve yasdık 4 110 guruş 

Bakır batman 4 90 guruş 

Biz gömlek 2 30 guruş 

Müstâğmel biz entâri 1 25 guruş 

Tutlu kuyu nam mahallede karalık bağ 1 100 guruş 

Atik dezgah 2 65 guruş 

Sandık ve anbar 2 20 guruş 

Hırdâvad-i menzil 1 15 guruş 

Cem‘an yekûn  5461 guruş 

 

Sayfa Numarası: 198 

Numro 5 

 

Minha el-ihracât 

…      121 guruş 

Resm-i kısmet     133,5 guruş 

Kaydiye   8,5 guruş 

Varaka bahâ   

Cem‘an 263,5 guruş 

 

Li’t-taksim beyne’l-verese bâki 

Sahhü’l-bâki 

 

Ve hisse-i ibn el-merkûm Mehmed Emin       3562,5 guruş 

Hisse-i bint el-mezbûre Emine  1723,5 guruş   
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Hüküm No: 132 

Bâdi-i defter-i kassâm oldur ki  

Vilayet-i Haleb’e tâbi Medine-i Ayıntab mahallâtından Şehre küsdü mahallesinde 

Abdulgaffar hânesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Memik bin Hacı 

Ali’nin veraseti zevce-i menkûha-i metrukesi Aişe binti Mustafa ile sulbî Bekir oğlu 

Ali ve kebire kızları Rukiye ve Fâtıma ve Hâdice ve Aişe’ye inhisârı şer‘ân zâhir ve 

aşikar olduktan sonra verese-i merkûmun taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le 

tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksim olunan tereke-i 

müteveffâ-yı merkûm defteridir ki ber vech-i âtî zikr ve beyân olunur  

Fi 21 Rebi‘u’l-evveli sene 291 

 

                       Cinsi Fiyat 

1 adet menzil-i nısf hisse mahalle-i mezbûrede  500 guruş 

3 adet yorgan ve döşek ve yasdık 120 guruş 

2 adet Bakır Batman  70 guruş 

1 adet atik kilim 15 guruş 

1 adet zahire anbarı     20 guruş 

Hırdavat menzil     20 guruş 

Cem‘an   745 guruş 

 

Minha el-ihracât 

 

Resm-i kısmet             18,5 guruş 

Kaydiye 1,5 guruş 

Varaka bahâ                 0,5 guruş 

Cem‘an                      20,5 guruş 

              

Sahhü’l-bâki 

 

Li’t-taksim beyne’l-verese  724,5 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe   90,5 guruş 

Hisse-i ibn el-merkûm Ali              211 guruş 

Hisse-i bint el-mezbûre Rukiye        105,5 guruş 
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Hisse-i bint el-mezbûre Fatıma        105,5 guruş 

Hisse-i bint el-mezbûre Hadice       105,5 guruş 

Hisse-i bint el-mezbûre Aişe           105,5 guruş 

 

Hüküm No: 133 

Bâdi-i defter-i kassâm oldur ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtında Hapik Zümyan mahallesi 

sâkinelerinden iken bundan akdem müteveffâ olan Rukiye binti Memik’in verâseti 

zevci İbrahim ile vâlidesi Âişe binti Mustafa nâm hatuna vasisi sağir oğlu Mehmed 

Emin ve kebire kızı Emine’ye inhisârı şer‘ân zâhir ve aşikâr olduktan sonra sağir-i 

mezbûrun tesviye-i umûrunu ru’iyyet  ve mal-ı mevrusunu ahz ve kabz ve hıfza min 

kable’ş-şer‘-i şerif velisi olan zevc-i merkûm babası İbrahim taleb ve ma‘rifeti ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksim 

olunan tezkere-i müteveffiye-i mezbûre defteridir ki ber vech-i âti zikr ve beyan 

olunur  

Fi 21 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

           Cinsi Miktarı 

1 adet yatak kat          170 guruş 

1 adet sandık                 10 guruş 

1 adet çıkrık                  10 guruş 

1 adet …                       15 guruş 

1 adet … tas                   8 guruş 

1 adet atik kalkanı          3 guruş 

1 adet cırcır                    5 guruş 

1 adet çalgağı                 5 guruş 

1 kıt‘a … kuyu nâm mahalde karalık bağ  100 guruş 

Hırdavat menzil  20 guruş 

Cem‘an    348 guruş 
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Minha el-ihrâcat 

Resm-i kısmet             8,5 guruş 

Kaydiye 0,5 guruş 

Varaka bahâ                 0,5 guruş 

Cem‘an                      009,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâki 

 

Li’t-taksim beyne’l-verese    338,5 guruş 

105,5  ber mucib-i kassâm diğer babasından müntakil hissesi 444 

Hisse-i ümm el-mezbûre Aişe              74 guruş 

Hisse-i zevc el-merkûm İbrahim                 092,5 guruş 

Hisse-i ibn el-merkûm Mehmed Emin     185 guruş 

Hisse-i bint el-mezbûre Emine           92,5 guruş 

 

Hüküm No: 134 

Kürtçiyan Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Aişe binti Ahmed nâm bâkirenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin 

İsmail nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve 

mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle inde‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 25 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Sayfa Numarası: 199 

Numro 6 

 

Hüküm No: 135 

Küçük kızılhisar karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde 

sâkine Aişe binti Mehmed nâm bâkirenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i 

mü’eccel ve mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle inde‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 25 Rebi‘u’l-evveli sene 91 
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Hüküm No: 136 

Ehl-i Cefa Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkinelerinden Leyla binti Mahmud nâm bâkirenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi 

olan Mustafa bin Mustafa nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve 

mihr-i mü’eccel ve mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle inde‘ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 26 Rebi‘u’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 137 

Yahni Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Selver binti Celil nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mustafa bin 

Ahmed nâm kimesneye tarefeyn rızâları ve velîleri izni ile ve mihr-i mü’eccel ve 

mu’accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle inde‘ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 11 Rebiü’l-evvel 91 

 

Hüküm No: 138 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtında Hacı Baki Bölüğü mahallesi 

sâkinlerinden koca  Osman oğlu Mehmed Şakir nâm kimesne medine-i mezbure 

de‘âvî meclisinde ma‘kûd-ı huzûr-ı şer-i me‘âl-i ukuda medine-i mezbûre 

mahâllatından tarla-yı Atik mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Hacızâde Seyid Efendi’nin sağîr oğlu Mehmed Mahzar’ın tesviye-i umûruna bâ 

hüccet-i şer‘i vasi nasb ve ta‘yin olunan vâlidesi … binti Abdullah nâm hâtun 

tarafından vekil-i müseccel-i şer‘i işbu bais’ül-kitab Ali Ağa bin Hacı Mehmed 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelam idüb işbu merkûm Ali Ağa’nın müvekkilesi 

… hâtunun vasisi olduğu sağîr-i merkûm Mehmed Mahzar’ın malından ve vekil-i 

merkûm Ali Ağa bana dört aded ayn-i Osmanî lirası altunu edâ ve teslim eylediğinde 

ben dahi istidâne ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk idüb meblağ-ı mezkûr ile 

semeni işbu tarih-i mezkûreden altı mah kâmile ve tamamına değin … mev‘ûduna 

sağir-i mezbûrun malından vekil-i merkûm yedinden iştirâ ve kabz ettiğim bir parça 

Acem şalı semeninden bir buçuk beyaz mecidiyesi ciheteyn-i mezkûreteynden 

cem‘an dört aded Osmani lira altunu ve bir buçuk beyaz mecidiye zımmetimde 

vacibü’l-edâ ve lazımü’l-kazâ virecek deynimdir deyu gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i 

medine-i mezbûre ahâlisinden olub medyûn-ı merkûmun karındaşları Memik ve 

Mehmed Ali nâm kimesneler meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrede vekil-i merkûm 
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mahzarında her biri ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb mukırr-ı merkûmun 

zımmetinde sağir-i merkûmun ciheteyn-i mezkûreteynden dört aded ayn-i Osmani 

lirası ve bir buçuk beyaz mecidiye virecek deyni olub tarafeynden bi’l-emr ve’l-

kabul kefalet-i mutlaka-i sahih-i şer‘iyye ile müteâkiben her birimiz edâsına kefil ve 

zâminleriz başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a 

bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrin min şehr-i 

Rebi‘u’l-evveli sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl      

Fi 26 Rebi‘u’levvel 

  

Hüküm No: 139    

Mâ‘ruz-ı dâileridir ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâ‘bi Kilis ahâlisinden ba‘isü’l-i‘lâm Ahmed bin Kâsım bin 

Süleyman nâm kimesne vilayet-i mezbûra tâ‘bi Medine-i Ayıntab mahallesinde 

meclis-i şer‘î şerif-i enverde takdîm eylediği arz-ı halde ismi muharrer Medine-i 

Ayıntab ahâlisinden olub zikr-i âtî merkebe vaz‘ yola mütehakkık olan Medine-i 

Ayıntab mahallâtından Yahni mahallesi ahâlisinden Hacı Mustafa bin Hüseyin nâm 

kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûm yedinde olub 

muâyene olunan kır erkek merkebe şirâen … olub tarihden yedi sene akdem 

yedimden sirka ve zâyi‘ olub şimdi merkûm yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ 

taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol-dahi cevâbında merkeb-i mevsûf-ı 

mezkûru tarihinden dokuz mah akdem Kalender oğlu Mehmed Said nâm kimesneden  

 

Sayfa Numarası: 200 

Numro 7 

 

On iki buçuk guruşa iştirâ itdim şirâen yedimde mâlımdır deyu merkeb-i mezkûre 

vaz‘-ı yedini ikrâr ve müdde‘î-i merkûmun mâ‘-adâ müdde‘âsı inkâr idicek müdde‘î-

i merkûm ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı mezbûre ârifan ve her biri ber-

muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb olduklarında ve Kilis 

Mahallatından Zater Mahallesi ahâlisinden ve Bostancı esnâfından olub … El-

mu‘allim medine-i mezbûrede bulunan ve zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imzâ eden 

Bağçeci … oğlu Mustafa ve Hoş oğlu Mehmed ve Mustafa bin Bekir ve Ömer bin 

Hacı Ali ve Eşkici Ali bin Mustafa nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen 
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lede’t-tezkîye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan mezkûr Zater Mahallesi 

ahâlisinden ve Bostancı esnâfından Mehmed bin Hacı Mahmud Emin bin Yusuf ve 

Saka başı oğlu Şefik bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer‘î âlî 

ve bi’l-muvâcehe meşrûta ve mufâssala ba‘de’l-isbât ve’t-tahlîf mu‘cebiyle ba‘de’l-

hükmü’ş-şer‘î merkeb-i mevsûf-ı mezkûru müdde‘î-i merkûm Ahmed’e teslîmine 

merkûm Hamal Mustafa’ya tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs Ayıntab 

mahkemesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu ve’s-selâm  

Fî 29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 140 

Tevbe Mahallesi imamı ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine Emine 

binti Hacı Ömer nâm bâkirin mâni‘ (karalanmış) 

 

Hüküm No: 141 

Ma‘rûz da‘îleridir ki 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘medine-i Ayıntab mahallatından kurb-ı Zincirli Mahallesi 

sâkinlerinden bâisü’l-i‘lâm Mehmed bin İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘î-i şerîfde 

takdîm eylediği arz-ı hâlde ism-i muharrer zevce-i menkûha-i medhûl-ı bihâsı olan 

mu‘arifetü’z-zât Sefa binti Mehmed Efendi nâm Hatun tarafından vekîl-i müseccel-i 

şer‘îsi Hüseyin bin Mehmed Efendi muvâcehesinde üzerine da‘vâ idüb işbû 

Hüseyin’in kız karındaşı ve müvekkilesi mezbûre Sefa Hatun benim zevcem olub elli 

günden beru hânemden gidüb  karındaşı işbu merkûm Hüseyin’in hânesinde sâkine 

olmağla su’al olunub zevcem mezbûre hâneme gelüb bana itâ‘at ve inkıyât 

etmekliğine tenbîh olunmak murâdımdır dedikde vekîl-i merkûmun cevâbında 

müdde‘î-i merkûm müvekkilesi kız karındaşı Sefa Hatunun zevc-i dâhil olduğunu 

ikrâr lâkin merkûm hukûk-ı zevciyete mürâ‘ât etmeyüb dâ’ima hilâf-ı şer‘î tekdîr ve 

mezbûreyi lî gayr-ı hakkın darb idüb ol vechle kendisinden emin ve râzı olmayub 

hüsn-i zendekanları mensûb olmuşdur dedikde zevc-i merkûm zevcesi mezbûreyi 

darb eylediğini inkâr etmekle fî-mâ-ba‘d zevcesi mezbûreyi hilâf-ı şer‘î darb ve 

tekdîr etmeyüb hukuk-ı zevciyete mürâ‘ât ve kadrini mertebe-i infâk ve ... ta‘ahhüd 

idüb ve mahalle-i mezbûre ahâlisinden Erelli oğlu Yusuf nâm kimesne tekeffül 

etmekle mezbûre Sefa Hatun vekîl olan karındaşı merkûm Hüseyin dahi müvekkilesi 

mezbûre Sefa Hatun dahi zevc-i merkûm Mehmed’e itâ‘at ve hukuk-ı zevciyete 
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mürâ‘ât etmek üzere vekîl-i merkûm ta‘ahhüd eylediği ve bu vechle kat‘-ı nizâ‘ 

eyledikleri tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî  26 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 142 

Vilâyet-i Haleb’e tâbi‘medine-i Ayıntab hânedanından Battalzâde fütüvvetli 

Mehmed Emin Bey Efendi ibni merkûm El-hac Sadık Bey medine-i mezbûre de‘âvî 

meclisinde ma‘kûd-ı huzur-ı şer‘î me‘âlî ukûda medine-i mezbûre kurâsından Tevbe 

karyesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Nebi oğlu Mustafa’nın sağire 

kızları Havva ve Kamer ve Zeliha’nın vasîleri bulunan Ali bâisü’l-kitab ali bin 

Mehmed nâm kimesne mahzârında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb işbû Ali’nin 

vâsîsi olduğunu sağirûn-ı mezbûrunun mallarından vâsi‘ merkûm Ali bana yirmi beş 

aded aynı mecidi lirası altun ittiyâm (?) ve teslîm eylediğinde ben dahi  ... ve kabz ve 

umûruna sarfla istihlâk edüb meblâğ-ı mezkûr ile semeni işbû tarih-i mezkûreden 

i‘tibâren 

 

Sayfa Numarası: 201 

Numro 8 

 

Bir sene mü’eccel-i mev‘ûduna değin sağirûn-ı mezbûrunun mallarından vâsî-i 

merkûm yedinden iştirâ eylediğim bir kıt‘a Acem şalı semeninden dahi üç aded 

beyaz aynı mecidi lirası ve üç yüz üç ... beyaz mecidisi cem‘an yirmi sekiz adedi 

aynı mecidi lirası ve üç bütün beyaz mecidi ve üç rub‘ (silik) zimmetinden vâcibü’l-

edâ ve lâzimü’l-kaza virecek deynimdir dedikde tasdîkü’ş-şer‘î Tevbe medresesi 

ittisâlinde bulunan mülk hırdavat bostanı terhîn eyledim dedikde … gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâvak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurrirefi’l-yevmi’s-sâni ve’l-

işrîn min şerh-i Rebîü‘l-evvel lî sene ihdâ ve tis‘in ve mieteyn ve elf sene 91 

 

Hüküm No: 143 

Kurb-ı Bey Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Ayşe binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi İbrahim 

bin İbrahim nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz  

Fî 29 Rebîü‘l-evvel sene 91 
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Hüküm No: 144 

Çağdığın karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Ayşe binti Ahmed ssnâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Ömer bin 

Hacı Mehmednâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 145 

Ehl-i Cefa Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hatice binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Mehmed 

bin Osman nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 146 

Hüsam karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatma binti Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Mehmed bin 

Osman nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâlarıve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm fî 

29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 147 

Gülşi hanesi Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Fatma binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan 

Tahir bin Abdülkadir nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve mihr-i mü’eccel 

ve mihr-i mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 148 

Kürkciyan Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Ayşe binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Ahmed 
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bin Abdullah nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 149 

Hacar karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Mahibe binti Şeyho nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Kalender 

Ali bin Mehmed Ali nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve onları ve mihr-i 

mü’eccel ve mihr-i mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

Hüküm No: 150 

Hacar karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine Fatma 

binti Bekir nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Hüseyin bin 

Mehmed Ali nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve onları ve mihr-i mü’eccel 

ve mihr-i mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 151 

İbn-i Eyüb Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Sefa  binti Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Mustafa bin 

Mehmed nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve onları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 29 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 152 

İbn-i Kör Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Zeyneb binti Mehmed Haydar nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan 

Hacı Said bin Abdullah nâm kimesneye tarafeyn velîsi ve rızâları ve onları ve mihr-i 

mü’eccel ve mihr-i mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 30 Rebîü‘l-evvel sene 91 



157 

 

Sayfa Numarası: 202 

Numro 9 

 

Hüküm No: 153 

Ma‘rûz dâ‘îleridir ki vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ medine-i Ayıntab Mahallatından Tarla-yı 

Atik Mahallesi sâkinlerinden mu‘arrifetü’z-zât Leyla binti İbrahim Efendi bin 

Mehmed nâm Hatun tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekîl-i müseccel-i şer‘îsi İsmail 

Ağa ibni İbrahim meclis-i şer‘de takdîm eylediği arz-ı hâlde ism-i muharrer mahalle-

i mezbûre ahâlisinden olub bundan akdem fevt olan Hacı Mahmud Ağa bin Şeyh 

Ağanın sağire kızları Nazife ve Ayşe’nin vasîsi valideleri mu‘arrifetü’z-zât Zeyneb 

binti Mehmed Efendi nâm Hatun tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘îsi  zevc-i bâisü’l-

i‘lâm Mehmed Ağa muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb 

müvekkilem mezbûre Leyla Hatunun mahalle-i mezbûrede ka’in lede’l-ahâli 

ma‘lûm-ı mahdûd-ı menzili havlûsunda işbû Mehmed Ağanın müvekkilesi Zeyneb 

Hatunun vasîsi olduğu sağiretan mezbûretanın mahalle-i mezbûrede olan menzil-i 

derûnunda bulunan mümşâ kuyusu kadîmen müvekkilem Leyla Hatunun havlusunda 

olub lakin kuyuyu mezkûrun havluda  verilmeyüb kuyuyu mezkûrun benim havluma  

zararı beyni olmağla ve bu günlerde mümşâ-ı mezkûrı tathir ve kuyuyu mezkûrde 

terâküm etmiş olan kazûrât-ı def‘ edecek olub müvekkilem mülkü olan havludan def‘ 

olmalarıyla su’al olunub zararı beyn-i def‘ ile mümşâ-ı mezkûre olan kazûrâtı kendi 

menzilinden def‘ etmek üzere vekîl-i merkûme tenbîh buyrulmak murâdımdır deyu 

ba‘de’d-davâve’s-su’al olduğu cevâbında müvekkile-i mezbûrenin vasîsi olduğu 

sağiretan-ı mezbûretan menzilinde bulunan mümşânın kuyusu kadîmen merkûm 

İsmail’in müvekkilesi Leyla Hatunun menzili havlusunda olub mümşâ-ı mezkûr-ı 

tathir ve kazûrât def olunmak lâzım geldikde mezbûre Leyla Hatunun havlusundan 

kuyuyu mezkûrun kapağı açılarak kazûrât-ı def‘ olunur ve başka mahalleden kuyusu 

mezkûre kapak açılub def‘-i kazûrât olunmak mümkün değildir dedikde sûret-i 

mürâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-havâle ber-vehc-i muharrer kuyusu mezkûr kadîmi 

olduğunu müdde‘î-i merkûm ikrâr etmekle ancak zarar olduğu halde def‘iyle murâd 

olunması ve tahliyesi husûsuna müvekkile-i mezbûre tarafından mümâneat 

olunmayacağı deyu verilen cevâb şer‘î-i binâen mümşâyı mezkûrun müdde‘î-i vekîl-i 

merkûmun müvekkilesi menziline olan zararını def‘âtına müdde‘î-i aleyh-i merkûm 

Mehmed Ağaya müvekkilesi mezbûreye izâfetiyle tenbîh olunduğu ve mümşâ-i 

mezkûrun tathirine def‘–i kazûrât-ı başka mahalleden mümkün olmadığından ehl-i 
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haberesi ifâde ve ihbâratlarıyla mezbûre Leyla Hatuna mümşâyı mezkûr kuyusundan 

def‘–i kazûrâta mâni‘ olmamak üzere vekîl-i merkûm İsmail Ağaya tenbîh olunduğu 

bi’l-itimâs huzûr-ı âlîlerine Ayıntab Mahkemesinden tescîl ve i‘lâm olundu  

Fî 29 Rebiü’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 154 

Bey Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine Ayşe 

binti İsmail nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Memik bin 

Mehmed nâm kimesneye tarafeyn rızâları ve velîsi ve izn-i ve mihr-i mü’eccel ve 

musullu mu‘accel-i nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 30 Rebîü‘l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 155 

Musullu  Mahallesi imam Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki  

Musullu Mahallesi sâkinelerinden Hatice bintiMehmednâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi 

yoğsa işbu talibi tâlibi olan Mehmed Ali bin Durmuş nâm kimesne tarafeyn rızâları 

ve velîleri ve izn-i ve mihr-i mukaddem ve mihr-i mu’ahhar nizâmîsi tesmiyesiyle 

lede’ş-şuhûdakd-i nikâh edesin ve’s-selâm  

Fî 30 Rebîü‘l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 156 

İbrahim şehir karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatma binti Osman nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Mehmed 

bin Süleyman nâm kimesneye tarafeyn izn-i ve velîsi rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu‘accel nizâmisi tesmîyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 1 Rebîü’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 157 

Ma‘rûz dâ‘îleridir ki vilâyet-i Haleb vilâyet-i mahallesi dâhilinde medine-i Ayıntab 

ahâlisinden inde’l-i‘lâm Mustafa bin Mustafa Ayıntab de‘âvî meclisinde ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘îde takdîm eylediği arz-ı hâlde ism-i muharrer medine-i mezbûre 

ahâlisinden teb‘â-ı devlet-i âlîyeden ve Ermeni milletinden Karamanın oğlu Nersiz 
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bin Manek muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb merkûm Nersiz’e 

mâhiye seksen guruş ücret mukâvelesiyle beş buçuk mah hidmet itdim ve beş yüz 

kırk guruş ücretim terâküm edüb ve iki kile hınta dahi alacağı olub meblâğ-ı mezkûra 

mahsûben altmış guruş bana teslîm ve bâkî üç yüz seksen guruş alacağım meblâğ-ı 

bâkî mezkûr ile hıntayı mezkûr merkûmdan taleb ve da‘vâ ettiğinde meyânemizde 

muslihûn tavassut yüz altı guruşa sulh olunub ve her birimiz sulh-ı mezbûrı kabûl 

eyledik dedikde ol dahi mukırr-ı merkûmun meşrûhâsında tasdîk etmemle huzûr-ı 

âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 28 Rebîü’l-âhir sene 91 

 

Sayfa Numarası: 203 

 Numro 10 

 

Hüküm No: 158 

İbrahim şehir karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine 

Emine binti Mehmednâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi tâlibi olan Hüseyin 

bin Mustafa nâm kimesneye velîsi izn-i ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu‘accel nizâmisi tesmîyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 1 Rebîü’l-âhir (?) sene 1291 

 

Hüküm No: 159 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medine-i Ayıntab mahallatından ibni Şakir 

Mahallesi sâkinlerinden Behesnizâde Ali Efendi ibni Bekir Ağa ibni Hüseyin Ağa 

nâm kimesne meclis-i şer‘î şerîf-i enverde medine-i mezbûre hânedanından bundan 

akdem vefât eden Duacızâde Hacı Mehmed Emin Bey ibni Mustafa Ağa sulbi sağir 

oğulları Hasan ve Mehmed Arif’in tesvîye-i umûrlarına vasî mensûbeleri olan 

vâlideleri Haduc Hatun El-hac Mehmed Arif Ağa bin Ömer tarafından vekîl-i 

müseccel şer‘îsi karındaşı işbû bâisü’l-kitâb Mehmed Arif Efendi ibni Hacı Mehmed 

Arif Ağa mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb işbû Mehmed Arif Efendinin 

müvekkilesi ve kız karındaşı Haduc Hatun bâ hüccet şer‘î vasîsi olduğu sağir oğulları 

Hasan ve Mehmed Arif mallarından bi’l-vesâye bana üç yüz aded aynî Osmani lira 

altunu idâne ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinden istidâne ve kabz ve umûriye 

harc ve sarfla istihlâk edüb meblâğ-ı merkûm ile semen-i işbû tarih-i kitâbdan bir 
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sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûduna sağirân-ı merkûman Hasan ve 

Mehmed Arif mallarından vasî-i mezbûr Haduc Hatun vekîli işbû Mehmed Arif 

yedinden iştirâ ve kabz eylediğim Acem şalı semeninden dahi kırk beş aded aynî 

Osmanî lira altununa cihetin mezkûreteynden cem‘an üç yüz kırk beş aded aynî 

Osmani lira altuna zimmetimde sağirân-ı merkûman Hasan ve Mehmed Arif’e 

vâcibü’l-edâ ve lâzimü’l-kaza deynim olub meblâğ-ı mecmû‘-u merkûm 

mukâbelesinde yedimde müstaklen mülküm olub medine-i mezbûrede vâki‘ Yüz 

Gece (?) Hânı kurbunda ka’in lede’l-ahâli ma‘lûm-ı mahdûd ve‘l-etraf Helvacı Hacı 

Mehmed Said âcârında olan bir bâb helvacı dükkânı ile medine-i mezbûrede arsada 

Attar Bazarı’ndaka’in kendi sâkin olduğu lede’l-ahâli ma‘lûm-ı mahdûd-ı ve’l-etraf 

bir bâb bedesten dükkânı arsa-ı mezbûre Haduc Hatun müvekkile-i mezbûr Mehmed 

Arif Efendiye rehin ve sahih-i şer‘î ile rehin ve teslîm eyledikde vekîl-i merkûm dahi 

irtihân kabûl eyledi dedikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mukır-ı medyûn-ı merkûm Ali 

Efendinin babası Bekir Ağa bin Hüseyin Ağa ve Sadettinzâde Abdurrahman Ağa ve 

Hacı Abdullah Ağa bin Çubukçu Abdullah nâm kimesneler meclis-i şer‘î-i şerîfde 

vasî mezbûr vekîli Mehmed Arif Efendi mahzârında her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm edüb mukır-ı medyûn merkûm Ali Efendinin sağirân-ı merkûman Hasan ve 

Mehmed Arif cihetin mezkûriyetinden edâsı vâcib deyni olan meblâğ-ı mecmû‘-u 

merkûm üç yüz kırk beş aded aynî Osmani lira altununa tarafeynden bi’l-emir (?) 

ve’l-kabûl kefâlet-i mutlaka sahîh-i şer‘î ile biz dahi mut‘âkiben kefîl bi’l-mâl ve 

zâminler olub ve ihdâ humâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lazım gelen meblâğa 

dahi kezalik bi’l-emir ve’l-kabûl başka başka teklîf eyledik dediklerinde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘î mâvak‘â bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fî’l-yevmi’l-sâlis min 

şehr-i Rebîü’l-âhir lî sene ihdâ ve tis‘in ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl:  

Osman Saib Efendi,  

Hacı Osman Bey  

Söylemezzâde Seyid Mehmed Efendi  

Mehmed Ali Efendi katib-i da‘vâ  

Mehmed Şakir Efendi  

 

Hüküm No: 160 

Büyük Kızılhisar karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde 

sâkine Hatice binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbû talibi olan Osman 
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bin Ali nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmîyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyeseniz ve’s-selâm  

Fî 3 Rebîü’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 161 

Hacar karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Şakire 

binti Ali nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbû talibi olan Veli bin Şeyho nâm 

kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel 

nizâmîsi tesmîyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyeseniz ve’s-selâm  

Fî 3 Rebîü’l-âhir sene 91 

 

Sayfa Numarası: 204 

Numro 11 

 

Hüküm No: 162 

Ma‘rûz dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dahilinde medine-i Ayıntab 

mahallâtından Seng-i Nakkaş Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem tarihden 

on bir sene akdem vefât eden Hacı İbrahim oğlu Memik bin Maho’nun verâsetini 

zecve-i menkûha-i metrûkesi Meryem Hatun binti Dede Mehmed ile kebîr oğulları 

Mehmed ve Mustafa ve Mehmed Şerif ve İbrahim ve kebîre kızları Hatice ve Safiye 

Hatunlara muhsıran olub ba‘dehû ibni merkûm Mehmed dahi fevt olub verâsetini 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma binti Molla İbrahim bin Mehmed ve vâlidesi 

Meryem binti Dede Mehmed nâm Hatun ve sağir oğulları Mehmed Ali ve Memik 

ihsârı şer‘an zâhir ve âşikar olduktan sonra ebnâ-ı merkûmun bâisü’l-i‘lâm İbrahim 

bin Memik bin Maho nefsinden asaleten ve vâlidesi mu‘arifetü’z-zât Meryem Hatun 

tarafından ve müteveffâ karındaşı Mehmed’in sağir oğulları Mehmed Ali ve 

Memik’in kıbel-i şer‘den mansûbe-i vasiyesi ma‘rifet’üz-zât Fatma binti İbrahim 

nâm Hatun tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekîl-i müseccel şer‘îleri olmağın vekâleten 

meclis-i şer‘de takdîm eylediği arz-ı hâlde ism-i muharrer medine-i mezbûre 

kurâsından Medkuz (?) karyesi ahâlisinden olub zikr-i âtî bağa vasi‘ yedi mütehakkık 

olan Mustafa bin Memik nâm muvâcehesinde bi’l-asâle ve bi’l-vekâle üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm edüb medine-i mezbûre kurâsından Üç Kilise karyesi turâbında 

ka’in iki tarafdan Maho’nun oğlu bağ-ı ve tarlası ve bir tarafdan Veli Vakkas bağ-ı 

ve bir tarafdan Güllekci bağ-ı ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a Karalık bağ-ın tamamı 
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babam müteveffâ-yı merkûm Hacı İbrahim oğlu Memik’in babsı Maho’dan müntâkil 

mülk mevrûsu olub babam merkûm merkûm Memik bağ-ı mahdûd ve mezkûrun 

tamamına mülkiyet üzere mutasarrıf ve işbu Mustafa bağ-ı mezkûre tımâr ve hidmet 

edüb senevî hâsılatının nısfını emeği mukâbilinde yemek üzere müsâkât verüb ve 

merkûm Mustafa dahi bağ-ı mahdûd-ı mezkûrı müsâkât üzere babamın vefâtına 

değin yedinde kalub ve tarihden on bir sene sene akdem babam Memik Ağa dahi 

vefât edüb terekesi beyne’l-verese-i bi’l-farîzati’ş-şer‘îye tevzîc ve taksîm olundukda 

bağ-ı mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı hissesi benim hisse ve nısf-ı âhiri karındaşım 

müteveffâ Mehmed hissesine ifrâz olunub bağ-ı mahdûd-ı mezkûr-ı sâbıkı vechle 

tımâr ve hidmet etmek ve hâsılatından nısfını emeği mukâbilinde yemek üzere 

merkûm Mustafa’ya müsâkât virdiniz de merkûm Mustafa dahi bizlerden bağ-ı 

mahdûd-ı mezkûru müsâkât alub tımâr ve hidmet edüb hâsılatının nısfının emeği 

mukâbilinde olub ve nısf-ı âhirini bana va karındaşım müteveffâ-yı merkûma verüb 

ve karındaşım Mehmed dahi tarihden iki buçuk akdem vefât edüb bağ-ı mahdûd-ı 

mezkûre olan nısf-ı hissesi vâlidesi ve zevcesi müvekkilelerim mezbûretan ile sağir 

oğulları merkûman Mehmed Ali ve Memik’e mevrûs olub bu vech üzere bağ-ı 

mahdûd ve mezkûrun nısf-ı hissesi benim babamdan müntakil mülk mevrûsum ve 

nısf-ı âhir karındaşım müteveffâ-yı merkûm Mehmed’in babasından müntakil mülk 

mevrûsu olub karındaşım Mehmed’in vefâtıyla vâlidesi ve zevcesi ve sağir oğulları 

merkûman Mehmed Ali ve Memik mevrûs olmuşken işbû Mustafa bağ-ı mahdûd-ı 

mezkûrun tamamına tarihden bir buçuk sene akdem bi gayr-i vech-i şer‘î-i müdahale 

edüb bey‘ bağ-ı mahdûd-ı mezkûru tarihden bir buçuk sene akdem meclis-i şer‘de 

Ayıntab nâ’ibi Abdullah Efendi huzûrunda merkûmdan da‘vâ ettiğimde merkûm 

Mustafa bağ-ı mezkûr benim malımdır deyu bizlerin malımız olub kendi de 

müsâkatda olduğunu külliyen inkâr etmeğin ben müdde‘â-yı meşrûhâmı tarih-i 

mezkûrde isbâtdan âciz olub ve merkûme yemin dahi virdirmeyüb hala üzere kalmış 

idi el-hâletü hâzihi şâhidlerce zafer bulmamla su’al olunub îcâb-ı şer‘îsi bi’l-asale ve 

bi’l-vekâle murâdımdır deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su’al merkûm Mustafa cevâbında 

bağ-ı mahdûd-ı mezkûrun tamamı babamın malı olub ve müdde‘î-i merkûm babası 

Memik dahi benim bedr-i şerîkim olub bende tekâvî akçesi olmağla bağ-ı mezkûrun 

nısf-ı hâsılatını babası merkûm Memik’e virir idim bağ-ı mezkûre müdde‘î-i 

merkûmun babası Memik’in ber vechle hakkı ve medhâli yokdur deyu müdde‘î-i asîl 

vekîl-i merkûmun müdde‘âsını külliyen inkâr itmeğin müdde‘î-i asîl ve vekîl-i 

merkûmdan müdde‘â-yı meşrûhuna muvâfık beyyine taleb olundukda husûs-ı 
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mezbûre ârifan medine-i mezbûre kurâsından Karaca Burc karyesi imamı Mehmed 

Zekeriya Efendi ve muhtarı Mehmed bin Mehmed ve ihtiyarlarından Hüseyin bin 

Mehmed ve El-hac Mehmed bin Mehmed ve El-hac Mustafa bin Ahmed nâm 

kimesnelerden bâ varaka-i mestûre sırran ba‘dehû alenen lede’t-tezkîye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr olunan mezkûr Karaca Burc karyesi ahâlisinden 

Hamenek oğlu Kenan bin Hame ve Hasan’ın oğlu Mehmed bin Hasan nâm 

kimesneler li ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzıran olub eser’ül-iştihâd fî vak‘â  bağ-ı 

mahdûd-ı mezkûrun tamamı işbu müdde‘î-i asîl ve vekîl-i merkûm İbrahim 

babasından müntâkil mülk mevrûsu olub merkûm Memik işbu Mustafa’ya bağ-ı 

mahdûd-ı mezkûre tımâr ve hidmet edüb hâsılanın nısfını emeği mukâbilinde yemek 

üzere müsâkat verüb merkûm dahi bağ-ı mahdûd-ı mezkûrı Memik Ağadan müsâkat 

alub müsâkat vech üzere mutasarrıf 

 

Sayfa Numarası: 205 

Numro 12 

 

Olub be her sene hâsılatını beynlerinde taksîm ederler idi ve Memik Ağa tarihden on 

bir sene akdem vefât edüb terekesi terekesi beyne’l-verese taksîm olundukda bağ-ı 

mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı hissesi oğlu işbu İbrahim hissesine ve nısf-ı âhiri diğer 

oğlu müteveffa Mehmed hissesine ifrâz olunub merkûman dahi bağ-ı mahdûd-ı 

mezkûrı yine merkûm Mustafa’ya tımâr ve hidmet etmek ve emeği mukâbilinde nısf-

ı hâsılatını yemek üzere virüb merkûm Mustafa dahi ol vechle müsâkat olmuşdur ve 

tarihden iki buçuk sene akdem merkûm Mehmed vefât edüb bağ-ı mahdûd-ı mezkûre 

vâlidesi Meryem binti Dede Mehmed nâm Hatuna ve zevcesi Fatma binti Molla 

İbrahim nâm Hatun ve sağir oğulları Mehmed Ali ve Memik’e mevrûs olmuşdur 

bağ-ı mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı hisse işbu İbrahim’in babasından müntâkil mülk 

mevrûsu nısf-ı âhiri karındaşı müteveffâ-yı merkûm Mehmed’in vâlidesi ve zevcesi 

ve sağir oğulları Mehmed ve Memik’in mülk mevrûslarıdır bizler bu husûsa bu vech 

üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi iderüz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘î etmeleriyle 

şehâdetler dahi makbûl olmağın mu‘cebiyle bağ-ı mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı hissesi 

müdde‘î-i asl-ı merkûm İbrahim’in ve nısf-ı âhiri müvekkileleri mezbûretan Meryem 

ve Fatma Hatunlar ile sağiran-ı merkûman Mehmed Ali ve Memik’in mülk 

mevrûsları olduğuna ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘î bağ-ı mahdûd-ı mezkûrdan kef-i yed ile 
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müdde‘î-i asîl ve vekîl-i merkûm İbrahim teslîmine merkûm Mustafa’ya tenbîh 

olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab mahkemesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu   

Fî 3 Rebîü’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 163 

Bâdî defter-i kassam oldur ki Haleb vilâyeti celîlesine tâbi‘ medine-i Ayıntab 

mahallâtından Eyüb Oğlu Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Elbistanlı oğlu Mustafa bin Hacı Davud’un verâseti sulb-i sağire kızı Haduc ile 

karındaşı oğlu Mehmed’e inhisârı şer‘an zâhir ve âşikar oldukdan sonra sağire-i 

mezbûrenin tesvîye-i umûruna kıbel-i şer‘den validesi Sultan binti Ahmed nâm 

Hatun ve Hasan nasb ve ta‘yin olunub ol dahi ber vech-i vesâyet mezkûrı ba‘de’l-

kabûl vasi-i mezbûre taleb ve ma‘rifeti ve mu‘arrifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve 

beyân olursa bi’l-farîzati’ş-şer‘îye tezvîc ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

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

Fî 25 Rebîü’l-evvel sene 1291 

 

               Cinsi Miktar Fiyat 

Menzil der mahalle-i mezbure                    4000 guruş 

Yorkan                       1 aded 20 guruş 

Ve döşek                    1 aded 60 guruş 

Yasdık 1 aded 20 guruş 

Atik (…)  1 aded 25 guruş 

Atik kilim                  2 aded 80 guruş 

Namazlık ve sofra     1 aded 20 guruş 

Tenür yorkan    40 guruş 

Arka esvâbı                                    40 guruş 

Sağir sandık ve kürsi 3 aded 72 guruş 

Bakır batman                  3 aded 9 guruş      

Bulgur ve çuval   1 aded 25 guruş 

Hurdavat menzil                10,5 guruş 

Cemân yekûn              4482,5 guruş 
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Minhâ El-ihrâcat 

 

Techiz ve tedvin              74,5 guruş 

Virgüye deyni                                      185 guruş 

Duyûn-ı müteferika-i müsebbit            220 guruş 

Resm-i kısmet                                      100 guruş 

Kaydiyye 6 guruş 

Varaka baha                                         2 guruş 

Cemân yekûn                                    582,5 guruş 

 

Sahhü’l-[bâki] li taksîm beyne’l-verese      3900 guruş 

Hisse-i bitni sağire-i mezbûre Haduc          1950 guruş 

Hisse-i ibni ahi merkûm Mehmed                1950 guruş 

 

Hüküm No: 164 

Cevizlice Mahallesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sakine 

Ayşe binti Abdullah nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi olan Mustafa bin 

Ahmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmîyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 3 Rebîü’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 165 

Etbek karyesi imam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Ayşe 

Fatma binti Memik nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu talibi olan Ahmed bin 

Hacı Mustafa nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları mihr-i mü’eccel ve mihr-

i mu‘accel nizâmîsi tesmîyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 16 Rebîü’l-âhir sene 91 
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Sayfa Numarası: 206 

Numro 13 

 

Hüküm No: 166 

Fî 13 Temmuz 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından Kabasakal Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Ahmed bin Mehmed’in verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatîce binti Hasan ile 

sulbî kebîr oğulları Mustafa ve Mehmed ve sağîr oğlu Hasan ve sağîra kızı Ayveş’a 

inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağîrân-ı mezbûrân Hasan ve Ayveş’un 

tesviye-i umûrlarını ru’yet ve mâl-i mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfz kıbel-i şer‘den 

vâlideleri zevce-i mezbûre Hatîce Hâtun vasî nasb ve ta‘yin olunub ol dahi ba‘de’l-

kabûl vasî-i mezbûr taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-ferîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûm terekesi 

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

Fî 29 Rabî‘i’l-evvel sene 91 

                

                   Cinsi Miktar  

Menzil der mahalle-i mezbure                   1 1000 guruş 

Bakır batman               5 200 guruş 

Yatak kat 1 120 guruş 

Tenvir yorgan 1 40 guruş 

Mışlıh atîk 1 25 guruş 

Müteveffâ’nın arkası elbisesi  50 guruş 

Müsta‘mel kilim 3 75 guruş 

Gürgen karyesinde Davud yedinde bezr-i hınta 24 şa‘ir 

16 

 400 guruş 

Kendir’de re’semâl  532 guruş 

Erik karyesinde Harus Hüseyin’den alınan rehin bağın 

nısfı 

 600 guruş 

Menzilde zahîra ve unluk 24 200 guruş 

Kendirci câzâzında kendirci dükkanın ve içinde olan 

edevât nısıf hissesi 

 300 guruş 

Hırdavat menzil  72,5 guruş 

Bâdvezâk’da ihlak bağın tamâmı kıt‘a 1 200 guruş 
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Cem‘an yekûn  3814,5 guruş 

   

Minhâ el-ihrâcât 

 

Resm-i kısmet                                      9,5 guruş 

Kaydiyye 5,2 guruş 

Varaka baha                                         1 guruş 

 

Sahhü’l-bâki li taksîm beyne’l-verese      3712 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hatîce 464 guruş 

Hisse-i ibnü’l-merkûm Mustafa 928 guruş 

Hisse-i ibnü’l-merkûm Mehmed 928 guruş 

Hisse-i ibnü’l-merkûm Hasan  928 guruş 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Ayveş 464 guruş 

 

Hüküm No: 167 

Gürgen karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Fâtıma 

binti Hacı Hasan nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Abdurrahman bin 

Ali nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 4 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 168 

Gürgen karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Âişe 

binti Mehmed nâm Şeybe’nin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Abdurrahman bin 

Ahmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 4 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 169 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Halebü’ş-şehbâ vilâyet-i celîlesi dâhilinden medîne-i Ayntâb 

kurâsından Girlenci karyesi ahâlîsinden Köse’nin oğlu bâ‘isü’l-i‘lâm Ali bin 

Mehmed nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında (silik) huzûrları 

ma‘âlî ukûda takdîm eylediği arz-ı hâlde eş-şeyh Mehmed ve zikr-i âtî merkeb vaz‘-ı 
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yedi mütehakkık olan medîne-i mezbûre ahâlîsinden teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den ve 

Musâvî milletden Yusuf bin Hârun müvâcihesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb merkûm yedinde olub mu‘âyene olunan boz erkek merkeb şirâ’en mülküm olan 

(silik) târihden on dokuz gün akdem Birecik’de han civârında gice (silik) ve zâyi‘ 

olub şimdi merkûm yedinde bulmamla bi’l-ittifâk hâlen talebi iderim ba‘de’r-racûl 

ve’s-suâl ol dahi cevâbında târihden on altı gün akdem merkeb-i mevsûf-ı mezkûru 

Birecik’de ismi ma‘lûm olmayan bir kimesneden yüz altmış guruşa iştirâ itdim 

yedinde şirâ’en mülkümdür deyu merkeb-i mevsûf-ı mezkûra vaz‘-ı yedini ikrâr ve 

mâ‘adâ müdde‘âsını inkâr idecek müdde‘î-i merkûm ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını 

husûs-ı mezbûra ârifân ve her birleri muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i 

mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden 

Tevbe mahallesi İmamı Mehmed Emin Efendi ve Muhtarı Mehmed Ağa ve İsmâil 

Rıfat Ağa ve Mehmed Ağa nâm kimesnelerden sirran ve alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Tevbe mahallesi ahâlisinden Cafer oğlu 

Mehmed Ağa bin Mustafa Ağa ve diğer Mehmed bin Memek nâm kimesneler 

şehâdetleriyle ber-nehc-i şer‘-i âlî ve bi’l-müvâcehe meşrûhan ve mufassalen ba‘de’l-

isbât ve’t-tahlîf mûcibince ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘ (silik)  

 

Sayfa Numarası: 207 

Numro 14 

 

Mevsûf-ı mezkûru müdde‘î merkûm Ali’ye teslîmine müdde‘î-i aleyh merkûm 

Yusuf’a tenbih olunduğu bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 4 Rabî‘i’l-âhir sene 1391 

 

Hüküm No: 170 

Dölek karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Hatîce 

binti Bekir nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Osman bin Mehmed 

nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle [lede’ş-şühûd] akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 4 Rabî‘i’l-âhir sene 91 
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Hüküm No: 171 

Ehlicefa mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine 

Âişe binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Osman bin Hacı 

Ali nâm kimesne velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 4 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

Bundan aşağı sahîfede tashîh-i kayd olunmuşdur 

 

Hüküm No: 172 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinden medîne-i Ayntâb 

mahallâtından Hacı Bâki Belevi Mahallesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed 

bin Hacı Osman nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî-i meclis odasında ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘-i ma‘âlî ukûda takdîm eylediği arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i 

mezbûre kurâsından Dülük karyesi ahâlisinden Halil bin Battal Mehmed 

müvâcehesinde üzerine da‘vâ idüb merkûm zimmetinde cihet-i karzdan dört yüz 

doksan guruş bâ-sened alacağım olub meblağ-ı mezkûreden üç yüz otuz altı guruş 

teslîmâtı füru-nihâde oldukdan sonra bâkî zimmetinde yüz elli dört guruş alacak 

hakkım kalub hâlen taleb iderim deyu ba‘de-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında 

müdde‘î-i merkûma benim üç yüz elli guruş deynim olub ve teslîmâtım olan füru-

nihâde olub benim elli guruş borcum ve deynim kalmışdır deyu ziyâdeyi inkâr 

itmeğle müdde‘î-i merkûm ziyâde müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri bir 

muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden 

zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Hacı Hüseyin bin Abkir ve Yusuf bin Hacı 

Mehmed ve Zabtiyye Mehmed Ağa bin Ali ve Ahmed bin Osman nâm 

kimesnelerden sirran ve ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idikleri ihbâr olunan Hacı Ömer bin Hacı İbrâhim ve Ali bin Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî meşrûhan ve 

mufassalen isbât itmeğin mûcibince meblağ-ı bâkî-i mezbûr yüz elli dört guruşu 

müdde‘î-i merkûm Mehmed’e edâ ve teslîmine tenbîh ve ilzâm olunduğu tescîl ve 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 4 Rabî‘i’l-âhir sene 91  

 

 

 



170 

 

Hüküm No: 173 

Hacı Abdü’l-vehhab hânesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de 

sâkine Emiş binti Hasan nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Hacı Ali 

bin Ömer nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 4 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 174 

Kurb-ı Fevranlı Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de 

sâkine Hatîce binti Eyyüb nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed 

bin Halil nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 5 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 175 

İbrahim şehri karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de 

sâkine Zeyneb binti Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Hüseyin bin Eyyüb nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel 

ve mihr-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 5 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 176 

Kilisecik karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Âişe 

binti Durdu Mehmed nâm bâkirenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa velîsi izniyle ve tarafeyn 

hüsn-i rızâlarıyla işbu tâlibi olan Halil bin Mehmed nâm kimesnenin mihr-i mü’eccel 

ve mihr-i mu‘accel tesmiyesiyle akd-i nikâh eyleyesiniz  

Fî 5 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 177 

Sevdiğin karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine 

Fâtıma binti Ömer nâm bâkirenin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa velîsi izniyle ve tarafeyn 

rızâlarıyla işbu tâlibi olan Mehmed bin Ahmed nâm kimesnenin mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu‘accel tesmiyesiyle akd-i nikâh eyleyesiniz  
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Fî 5 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Sayfa Numarası: 208 

Numro 15 

 

Hüküm No: 178 

Fî 15 Temmuz 

Halebü’ş-şehbâ vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Hacı Bâki 

Bekevki Mahallesi ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed bin Hacı Osman nâm kimesne 

medîne-i mezbûre-i de‘âvî meclis-i oda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdîm eylediği arz-ı 

hâlde ismi muharrer medîne-i mezbûre kurâsından Dülük karyesi sâkinlerinden Halil 

bin Battal Mehmed müvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu merkûm 

zimmetinde cihet-i karzdan dört yüz doksan guruş alacak hakkım olub meblağ-ı 

mezkûreye mahsûben bana ceste ceste bâ-defter-i müfredât teslîmâtı olan üç yüz otuz 

altı guruş ba‘de’l-ihrâc yüz elli dört guruş bâkî alacak hakkım kalub meblağ-ı 

mezkûr bâkî yüz elli dört guruş hâlen taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol 

dahi cevâbında fi’l-vâki‘ müdde‘î-i merkûma cihet-i mezkûreden dört yüz doksan 

guruş zimmetinde deyni olduğunu tâyi‘an ikrâr lâkin ceste ceste bâ-defter-i müfredât 

teslîmâtım dört yüz kırk guruş olub bâkî elli guruş virecek deynim kalmışdır deyu 

müdde‘î-i merkûm Mehmed’in inkârına mukârin ber-minvâl-i muharrer ziyâde 

müdde‘âsını ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz ile bi’t-taleb müdde‘î-i merkûm 

Mehmed’e yemîn virilmeğin mûcibince meblağ-ı bâkî-i mezkûr yüz elli dört guruşu 

müdde‘î-i merkûm Mehmed’e edâ ve teslîmiyle müdde‘î aleyh merkûm Halil’e ilzâm 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 5 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

Emir bir sahîfeden bu sahîfeye tashîh olunarak tekrâr mukayyed olunmuş 

 

Hüküm No: 179 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Sivas vilâyetine tâbi‘ Darende sâkinelerinden ma‘rifetü’z-zât 

bâ‘isü’l-i‘lâm Zehra Hâtun binti Hasan ibni Abdüllatif vilâyet-i Haleb’e tâbi‘ 

medîne-i Ayntâb ahâlisinden olub zikr-i âtî bağa vaz-ı yedi mütehakkık olan Kabancı 

Mehmed Ağa ibni Mahmud Ağa müvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

fi’l-asıl Darende ahâlisinden olub medîne-i Ayntâb mahallâtından Müzlif mahallesi 

ahâlisinden iken bundan akdem amîkda vefât iden zevcim Tiryâki Hasan Ağa bin Ali 
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bin Hüseyin medîne-i mezbûre kurâsından Erik karyesi türâbında kâin kıbleten Nuri 

Bey fındıklığı ve garben Ahmed’in fındıklığı ve hâlen tarîk-i âm ve şarkan 

Kocaoğlan’ın oğlu bağıyla mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a bâğ olub zevcim merkûm 

Hasan Ağa hâl-i hayâtında bin iki yüz seksen yedi senesi Zilhiccesi’nin yirminci 

gününde bâğ-ı mahdûd-ı mezkûru zimmetinde olan bin yüz guruş alacak hakkım 

makâmında bana bey‘-i yâb-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm ve ben dahi 

meblağ-ı mezkûra iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb bu vechle 

bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr (silik) mülküm olub ben Darende’de iken zevcim merkûm 

Hasan Ağa târihden (silik) akdem amîkda vefât idüb ve bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr 

Ayntâb’da olmağla zevcim merkûm malı zannıyla işbu Mehmed Ağa’ya bey‘ 

olunmuş ve bu günlerde ben dârende’den geldim ki bâğ-ı mezkûr-ı merkûm Mehmed 

Ağa’ya bey‘ olunduğunu haber aldım ise de bey‘-i mezkûra muhbıra olmadığından 

suâl olunub îcâb-ı şer‘îsi murâdımdır deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında 

bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr müdde‘iyye-i mezbûrenin zevci Hasan Ağa’nın malı olub ve 

Hasan Ağa amîkda vefât idüb zâhirde vâris-i ma‘rûfundan zevce-i müdde‘iyye-i 

mezbûre hâtundan mâ‘adâ diğer zevcesi Hatîce Hâtun’dan gayrı vârisi olmamağla 

terekesi medîne-i mezbûre mâl müdîri rif‘atlü Hâfız Mustafa Efendi ma‘rifeti ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bâğ-ı mezkûr dahi müteveffâ-yı merkûm malı diyerek 

müddet- medîde-i müzâyede olunarak dört yüz guruşa bana bey‘ olunmuşdur ve 

hayâtında zevce-i müdde‘iyye-i mezbûreye târih-i mezkûrda bey‘ eylediğini bilmem 

deyu inkâr idecek müdde‘iyye-i mezbûre ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı 

mezbûra ârifân ve her biri muktezâ-yı irâdesine ve bâ-vakit (silik) mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Mehmed Sâlih Efendi bin 

Mehmed ibni Mehmed ve Hasan Ağa ibni Osman nâm kimesnelerden sirran ve 

ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Keçeci 

Mustafa bin Ali ve Hüseyin Dede bin Ali ve Osman Mehmed Ali nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olub eseru’l-iştihâd fi’l-hakîka (silik) Tiryâki 

Hasan Ağa bin Ali bin Hasan hâl-i hayâtında bin iki yüz seksen yedi senesi 

Zilhiccesi’nin yirminci gününde Erik karyesi türâbında kâin mahdûd-ı mezkûr bâğı 

zevcesi işbu Zehrâ Hâtun’a olan bin yüz guruş deyni mukâbilinde bey‘-i yâb-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm idüb mezbûre Zehrâ Hâtun dahi meblağ-ı mezkûr 

mukâbilinde iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb bu vechle bâğ-ı 

mezkûr-ı mezbûre Zehrâ Hâtun’un mülk-i müşterâsı olduğuna bizler şâhidleriz ve 

şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-i şehâdet-i şer‘iyye idüb şehâdetli olmağla 
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Sayfa Numarası: 209 

Numro 16 

 

Ber-nehc-i şer‘î ba‘de’t-tahlîf mûcibiyle bâğ-ı mezkûr mezbûre Zehrâ Hâtun’un 

mülk-i müşterâsı olduğuna ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘ bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr 

müdde‘iyye-i mezbûre Zehrâ Hâtun (silik) üzere teslîmine merkûm Mehmed Ağa’ya 

tenbih olunduğu tescîl ve ensûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 6 Rabî‘i’l-âhir sene 1291  

 

Hüküm No: 180 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntab 

mahallâtından Tarlâyı cedîd mahallesi sâkinelerinden Hatîce binti Mustafa ibni Hacı 

Mehmed nâm hâtun tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekâlet-i zât-ı mezbûreyi ârifân 

İsmâil bin Mehmed ve Mehmed Şerif ibni Mustafa nâm kimesnelerden şehâdetleriyle 

sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘î lâhık olan bâ‘isü’l-i‘lâm Abdü’lgınâ Ağa ibni 

Mahmud nâm kimesne medîne-i mezbûre mahallâtından Kurb-ı Zincirli Mahallesi 

sâkinlerinden Şahan Mehmed’in oğulları Memek ve Halil ibni Mehmed 

müvâcehelerinde bi’l-vekâle üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu Memek ve 

Halil ve karındaşları gâib-i ani’l-meclis Ali ve vâlideleri Hatîce Hâtun binti Ömer bin 

Abdullah güzerân iden bin iki yüz seksen dokuz senesi mâh-ı Zemâziye’l-evveli 

nısfında Kurb-ı zincirli mahallesinde kâin kableten Hacı Boncuk oğlu menzili ve 

ba‘zan (silik) ve şarkan Abdullah menzili şimâlen Küpeli menzili ve garben Halil 

menzili ile mahdûd ve mümtâz iki aded mesken ve bir bodrum ve bir matbah ve bi’r-

i mâ’ ve bi’r-i bi’l-arsa ve havlû-yı mu‘ayyeneyi müştemil bir bâb-ı mülk-i menzili 

cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkı ve kâffe-i hukûk ve murâfıkıyla müvekkilem mezbûre 

Hatîce Hâtun’a beş bin beş yüz guruşa bey‘-i yâb-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve 

teslîm ve müvekkilem dahi ol vechle iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

idüb semeni olan meblağ-ı mezkûru merkûmûn Memek ve Halil ve Ali ve vâlideleri 

Hatîce Hâtun’a zimmetlerinde olan beş bin beş yüz guruş alacak hakkına tekâs ve 

mahsûb ve müvekkilem mezbûre dahi mekâza ve kabûl idüb mâh-ı mezkûrdan 

i‘tibâran menzil-i mezkûrun bir senelik îcâresine tâlib olmalarıyla menzil-i mezkûr 

mâh-ı mezkûreden i‘tibâran seneviyyesi bin guruşa müvekkilem mezbûre-i 

merkûmuna îcâr ve merkûmun dahi istîcâr ve kabûl idüb ve bedel-i îcâr olan meblağ-
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ı mezkûru sene hıtâmında virmek üzere müte‘ahhid olub hâlen müddet-i îcâr hıtâm 

bulmağla bir senelik bedel-i îcâr olan bin guruş ile menzil-i mezkûrdan keff-i yed ve 

müvekkilem mezbûreye izâfetle bana teslîmine tenbîh-i şer‘î buyrulmak bi’l-vekâle 

murâdımdır deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ve’l-inkâr müdde‘î vekîl-i merkûm ber-

vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri bir muktezâ-yı 

irâdesine ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye 

vaz‘-ı mühr ve imzâ iden hâlen medîne-i mezbûrede me’zûn bi’l-iftâ fazîletlü es-

seyyid Mehmed Bahâüddin Efendi ve müsevvid-i fetvâ Arslanzâde Mehmed Necâti 

Efendi ve Abbaszâde Hâfız Efendi’den sirran ve ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan söylemezzâde müderrisîn-i kirâmdan Seyyid 

Efendi bin Seyyid Ağa ve Taşcızâde İsmâil Efendi ibni Mehmed nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eseru’l-iştihâd fi’l-hakîka işbu Memek ve 

Halil gâib-i ani’l-meclis Ali ve vâlideleri Hatîce Hâtun binti Ömer bin Abdullah 

güzerân iden bin iki yüz seksen dokuz senesi Cemâziye’l-evveli nısfında Karbı 

zincirli mahallesinde kâin mahdûd-ı mezkûr menzili cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkı ve 

kâffe-i hukûk ve mürâfıkıyla işbu Abdü’lgınâ Ağa’nın müvekkilesi Hatîce Hâtun 

tarafından îcâb ve kabûlü hâvî ve şurût-ı mübtıle ve müfsideden ârî ve müvâza‘adan 

berî bey‘-i yâb-ı sahîh-i şer‘î ile beş bin beş yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve mezbûre 

dahi meblağ-ı mezkûra iştirâ ve temellük ve kabûl ve semeni olan meblağ-ı mezkûr 

beş bin beş yüz guruşu mezbûre Hatîce Hâtun’a zimmetlerinde edâsı vâcib olan beş 

bin beş yüz guruş deyn ve borçlarına tekâs ve mahsûb ve mezbûre dahi 

 

Sayfa Numarası: 210 

 

Kabz ve kabûl idüb menzil-i mahdûd mezkûr mezbûre Hatîce Hâtunun bu vechle 

mülk-i müşterâ-yı sahîhadır biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi 

ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye itmeleriyle şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘ menzil-i mahdûd-ı mezkûru müdde‘î vekîl-i 

merkûmun müvekkilesi Hatîce Hâtun’a teslîmine merkûmân Memek ve Halil’e 

tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 6 Rabî‘i’l-âhir sene 91 
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Hüküm No: 181 

Cevizlice Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine 

Fâtıma binti Kadir Abdullah nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa velîsi izniyle işbu 

tâlibi olan Ahmed bin Ali Osman nâm kimesneye ve tarafeyn hüsn-i rızâları ile mihr-

i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fî 6 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 182 

Tarlâ-yı Atîk Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de 

sâkine Meryem binti Mûsa nâm Şeybe’nin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Mehmed Ali bin Ali nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i müeccel 

ve mihr-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm Fî 7 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 183 

Cibekir karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Âişe 

binti Mısdık nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed bin Koca 

Ahmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i müeccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 7 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 184 

Âlibigâr Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz  

sâkinelerinden  Zeyneb binti Tuzcu Mustafa nâm Şeybe’nin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa 

işbu tâlibi olan Hacı Ali bin Ali nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve 

mihr-i müeccel ve mihr-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh 

eyleyesiniz  fî 7 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 185 

Suboğaz karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine 

Emine binti Mûsa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Cuma bin 

Mustafa nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i müeccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  
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Fî 7 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 186 

Suboğaz karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine Âişe 

binti Hüseyin nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Osman bin Musa nâm 

kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i müeccel ve mihr-i mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 7 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 187 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde Ayntâb ahâlisinden Kök Ali oğlu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Hacı Mehmed Ağa bin Ahmed nâm kimesne medîne-i mezbûre Ayntâb mahallesi 

donanma-yı meclis odasında ma‘kûd huzûr-ı şer‘de takdîm eylediği arz-ı hâlde ismi 

muharrer medîne-i mezbûre ahâlisinden Numan oğlu Ali bin Numan nâm kimesne 

müvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûm zimmetinde cihet-i 

karz-ı şer‘îden iken bin guruş ve terekesinden bâkî üç bin guruş ki cem‘an beş bin 

guruş merkûm zimmetinde alacak hakkım olub bundan akdem merkûmdan taleb ve 

da‘vâ itdiğimde merkûm inkâr idüb ben müdde‘â-yı meşrûhamı isbât idecek isem de 

meyânemize ricâl-i müslimûn ve muslihûn tevessutuyla beyyimemiz ıslâh ve tanzîm 

olunub merkûm Ali bana üç bin guruş virmek üzere tarafeyn bi’t-terâzî musâlaha 

olunub ve her birimiz sulh-ı mezbûru kabûl idüb ben ziyâde müdde‘âmdan fâriğ 

merkûm dahi bu târihe dağin meyânemiz de ceryân iden  ahz ve i‘tâya müte‘allıka 

da‘vâdan kabûlü hâvî benim zimmetimi ibrâ-i âm sahîh-i şer‘î ile ibrâ idüb ancak 

cihetini mezkûriyetden an sulh-ı merkûm zimmetinde üç bin guruş alacak hakkım 

kalub medîne-i Ayntâb’da vâki‘ Uzun çarşu da kâin bir tarafdan tarîk-i âm ve bir 

tarafdan harâbe ve bir tarafdan Kebancı Geli veresesi dükkan ve bir tarafdan Beyaz 

oğlu Abdullah dükkanıyla mahdûd ve mümtâz bir bâb-ı (silik) dükkanında olan kırk 

sehimde yirmi dokuz buçuk sehim hissesi ve helvacı edevâtından dört bakır taşrı işbu 

târihden i‘tibâran seneviyyesi beş yüz guruşdan üç seneliği bin beş yüz (silik) 

merkûm îcâr itdim ve merkûm dahi istîcâr ve kabûl idüb bedel-i îcâr olan meblağ-ı 

mezkûr ber-vech-i muharrer bedel-i sulh olan üç bin guruş ki cem‘an cihet-i 

mezkûriyetden dört bin (silik)  
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Sayfa Numarası: 211 

 

Guruş merkûm zimmetinde alacağım olub işbu târihden i‘tibâran beher sene 

Muharremü’l-harâmı gurresinde bin guruş virmek üzere ve dört sene hıtâmında 

mebâliğ-i mezkûreyi uzatmak üzere te’eccül itdim suâl olunub mûcib-i şer‘îyi icrâ 

murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ali cevâbında müdde‘î merkûm Hacı 

Mehmed Ağa’yı kâffe-i kelimât-ı meşrûhasında tasdîk ve merkûm Hacı Mehmed 

Ağa’ya üç bin guruş bedel-i sulh olarak sahîhan zimmetimde deyn ve borcu 

olduğunu ve kâffe-i mahdûd-ı mezkûrun dahi kırk sehimde yirmi dokuz buçuk sehim 

hissesi ile dört aded bakır taşrı işbu târihden i‘tibâran seneviyyesi beş yüz guruşdan 

üç seneliğini bin beş yüz guruşa istîcâr eylediğini ve cem‘an dört bin beş yüz guruş 

müdde‘î merkûm Hacı Mehmed Ağa’ya zimmetinde deyn ve borcu olduğunu ve işbu 

târihe değin meyânelerinde ceryân iden behy‘ ve şirâya müte‘allıka âmme-i da‘vâdan 

kabûlünü hâvî merkûm Hacı Mehmed Ağa zimmetini ibrâ-i âm sahîh-i şer‘î ile ibrâ 

ve iskât eylediğini ve meblağ-ı mezkûr dört bin beş yüz guruşu beher sene 

Muharremü’l-harâmında bin guruş virmek ve dört sene hıtâmında uzatmak üzere 

kendi te’eccül eylediğini vâcil ve takyîda-i mezkûre ile meblağ-ı mezkûr müdde‘î-i 

merkûm zimmetinde sahîh ve sâlim deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr ve 

i‘tirâf itmeğin alâ mûcib-i ikrâra meblağ-ı mezkûru tekâyut-ı mezkûre ile müdde‘î-i 

merkûm Hacı Mehmed Ağa’ya edâ ve teslîmiyle ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine i‘lâm olundu Fî 7 Rabî‘i’l-âhir sene 1291 

 

Hüküm No: 188 

Fi’l-asıl vilâyet-i Halebü’ş-şehbâ dâhilinden medîne-i Ayntâb mahallâtından 

Suboğaz Mahallesi ahâlisinden olub Bağdad şehr-i ibâda müsâferetle sâkin bundan 

akdem vefât iden Hüseyin bin Bostancı Mehmed ibni Hasan’ın ber-vech-i âtî vârisi 

olduğunu iddi‘â iden mahalle-i mezbûre sâkinlerinden işbu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed 

Ali ibni Bostancı Mehmed bin Hasan ve ma‘rifetü’z-zât Emine binti Bostancı 

Mehmed bin Hasan nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enver ve deyn-i münîf-i ezherde 

takdîm eylediği arz-ı hâlde ismi muharrer müteveffâ-yı merkûmun medyûnü Hasan 

Efendi ibni Hacı Ahmed nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb müteveffâ-yı merkûm Hüseyin ibni Bostancı Mehmed bin Hasan’ın bizler li-eb 

er ve li-ebeveyn kız karındaş olub babalarımızın ismi Bostancı Mehmed ve 

dedelerimizin ismi Hasan ve (silik) medîne-i mezbûrede mahalle-i mezbûr olub ol 
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vechle kız karındaşımız müteveffâ-yı merkûm Hüseyin’in verâset-i hâzıran bizlere 

munhasıra olub ve bizlerden gayrı zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine 

müstehak-ı âharı olmamağla karındaşımız ve müverrisimiz müteveffâ-yı Hüseyin’in 

hahyâtında mezbûr Hasan Efendi zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden yirmi beş guruş 

alacak hakkı olub kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât idüb meblağ-ı merkûm hazaran bizlere 

mevrûs olmağla meblağ-ı mezkûr yirmi beş guruş medyûn-ı mezbûr Hasan 

Efendi’den hâlen taleb iderim suâl olunub bizlere edâ ve teslîmine tenbîh-i şer‘î 

buyrulmak murâdımızdır didiklerinde gıbbe’s-suâl ol dahi cevâbında cihet-i 

merkûmeden müteveffâ-yı merkûm Hüseyin zimmetinde meblağ-ı merkûm yirmi beş 

guruş deyn ve borcu olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr ve i‘tirâf lâkin 

müdde‘iyyân-ı merkûmânın verâset-i müdde‘âlarını bilmem deyu meblağ-ı mezkûr 

müteveffâ-yı merkûma cihet-i mezkûreden deyni olduğunu ikrâr ve mâ‘adâ verâset-i 

müdde‘âlarını inkâr idecek müdde‘iyyân-ı merkûmândan müdde‘â-yı meşrûhalarına 

muvâfık beyyine taleb olundukda husûs-ı mezbûra ârifân mahalle-i mezbûre 

ahâlisinden olub her biri bir muktezâ-yı irâdesine ve bâ-varaka-i mestûre mensûb 

oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Mehmed Ârif 

Efendi ibni Hacı Mehmed Emin Efendi ve Mehmed Said Ağa bin Hacı Mehmed Said 

Ağa ve Hüseyin Ağa bin Mehmed ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesnelerden sirran 

ve ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan 

mahalle-i mezbûre ahâlisinden İskenderzâde Hacı Mustafa Ağa bin Hacı Abdullah 

Ağa ve Hacı Müezzinzâde Hacı Mustafa Ağa ve Mehmed Ali Ağa ibnen Hacı 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olub eseru’l-iştihâd 

fi’l-hakîka işbu müdde‘ıyân-ı merkûmân Mehmed Ali ve Emine Hâtun Bağdad’da 

vefât iden Hüseyin’in li-eb er ve li-ebeveyn kız karındaşı olub babaları ismi Mehmed 

ve dedeleri ismi Hasan ve muskıt re’sleri medîne-i Ayntab mahallâtından Suboğaz 

mahallesi olub ol vechle müteveffâ-yı merkûmun hazarn verâset-i müdde‘ıyân-ı 

merkûmâna munhasıra olub bunlardan gayrı vârisi ve terekesine müstehak-ı âharı 

olduğu ma‘lûmumuz değildir bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet 

dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri makbûle 

olmağın mûcibiyle ba‘de’l-hükm ve’t-tenbîh uht mezbûre  
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Sayfa Numarası: 212 

 

Emine binti Bostancı Mehmed bin Hasan nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîfde karındaşı 

merkûm Mehmed Ali ibni Bostancı Mehmed ibni Hasan mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb karındaşım ve müverrisim müteveffâ-yı merkûm Hasan’ın 

Bağdâd’da hîn-i vefâtında yedinde mevcûd olub hazaran bana ve karındaşım işbu 

Mehmed Ali’ye mevrûs olan terekesini vaz‘u’l-yed olanlardan ve zimem-i nâsda 

olan hukûkunu ashâbından taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabza ve makbûzundan hissemi 

bana irsâl ve îsâle ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve bunların mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine tarafımdan vekâlet-i mutlaka-i âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile 

karındaşım işbu Mehmed Ali’yi vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin eyledim 

didikde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûru kabûl ve merâsimini kemâ 

yenbeğî edâya müte‘ahhid olmağın mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîr 

fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehri Rabî‘i’l-âhir li-sene ihdâ ve tis‘în ve miete ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

 

Hüküm No: 189 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Fi’l-asıl Sivas vilâyetine tâbi‘ Darende ahâlisinden olub Haleb vilâyet-i celîlesi 

dâhilinde medîne-i Ayntab mahallâtından Müzlef mahallesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem amîkda vefât iden Tiryaki Hasan Ağa bin Ali ibni Hüseyin’in zâhirde 

zevce-i menkûha-i metrûkeleri Zehrâ binti Hasan bin Abdüllatif ve Hatîce binti 

Şeyhu’dan mâ‘adâ zâhirde vârisi ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub terekesinin rub‘u 

zevce-i mezbûretân ve selâs-ı erba‘ı cenâb-ı beytü’l-mâle âid ve râci‘ olmağın 

ma‘rifetü’z-zât ve bâ‘isetü’l-i‘lâm zevce-i mezbûre Zehrâ Hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde diğer zevce-i mezbûre ma‘rifetü’z-zât Hatîce Hâtunun vekîl-i müseccel-i 

şer‘îsi karındaşı Kara bin Şeyhu ve bu makûle vefât idenlerin terkelerini ahz ve 

kabza me’mûr ve kıbel-i şer‘den me’zûn medîne-i mezbûre mâl müdîri fazıllu Hâfız 

Mustafa Efendi tarafından vekîl-i şer‘îsi Ömer Ağa müvâcehelerinde üzerlerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcim müteveffâ-yı merkûm Tiryaki Hasan Ağa işbu 

târihden yirmi iki sene akdem hâl-i hayât ve kemâl-i akl sıhhatinde beş yüz guruş 

mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle beni kendüye tezevvüc ve kabûl ve duhûl idüb akd-i 

nikâh beynimizde kâim iken mihr-i mü’eccel mezkûru bana kable’l-edâ fevt olmağla 

terekesinden talebi derim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ve’l-inkâr müdde‘iyye-i 
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mezbûrenin mihr-i müsemmâsı beyyinesi olmayub mihr-i misline beyyine taleb 

olundukda udûl-i ihrâr-ı müslimînden zât-ı mezbûreyi ârifân Darende’li zâde 

Mehmed Ağa bin Mehmed ve Hüseyin dede bin Mehmed Ali nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hazarân olub eseru’l-iştihâd fi’l-hakîka işbu müdde‘iyye-

i mezbûre Zehrâ Hâtun babası cânibinden ve ekâribinden sinnen ve mâlen ve 

cemâlen ve bâneten müdde‘iyye-i mezbûreye mümâsil olan (silik) beş yüz guruş 

mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle tezevvüc oluna gelüb müdde‘iyye-i mezbûrenin 

müdde‘âsı olan meblağ-ı mezkûr beş yüz guruş mihr-i misline müsâvîdir bizler bu 

husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-i şehâdet-i 

şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri merkûmân bir muktezâ-yı irâdesine sirran ve 

ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde oldukları ihbâr olunmağla 

şehâdetleri makbûle olmağın gıbbe’t-tahlîfüş-şer‘ mûcibiyle mihr-i mü’eccel mezkûr 

beş yüz guruş tereke müteveffâ-yı merkûmdan olmak üzere müdde‘iyye-i mezbûre 

Zehrâ Hâtuna ba‘de’l-hükm ve’t-tenbih bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî 6 Rabî‘i’l-âhir sene 1321 

 

Hüküm No: 190 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntab mahallâtından Kabasakal 

mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Ahmed bin Mehmed’in sulbî 

oğlu Hasan ve sağîra kızı Ayveş’in tesviye-i umûruna ru’yet ve mâl-i mevrûslarını 

ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yin olunmak lâzım ve mühim 

olmağın emânet ile ma‘rûfe ve istikâmet ile mevsûfa ve her vechle vesâyet 

uhdesinden gelmeğe kâdir ve sağîrân-ı mezbûrân haklarında min küllü’l-vücûh evlâ 

ve enfa‘ idüği zeyl-i rakîmda muharreru’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla lede’ş-şer‘u’l-

enver zâhir ve mütehakkık olan vâlideleri işbu râfi‘atü’l-kitâb Hatîce binti Hasan 

nâm hâtunu hâkim mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî-leh ve hüsne-meâb efendi sağîrân-ı 

mezbûrânın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin emvâl-i mevrûslerini hıfz ve tesviye-i 

umûrlarını ru’yet mezbûre 

 

Sayfa Numarası: 213 

 

Hatîce Hâtun’u vasî nasb ve ta‘yin buyurub mezbûre dahi vesâyet-i mezkûreyi 

ba‘de’l-kabûl ad hidmet-i lâzimelerini kemâ yenbeğî edâya müte‘ahhide ve 

mültezime oldukdan sonra vasî-i mezbûr meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb vasîsi 
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olduğum oğlum Hasan ve kızım Ayveş’in nafaka ve kisve-i bahâya eşed ihtiyâçları 

olmağın kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka ve kisve-i bahâ farz ve takdîr olunmak 

murâdımdır didikde vasî-i mezbûre Hatîce Hâtun’un takrîr-i meşrûhu vâki‘a mutâbık 

ve zikrâtı meblağ-ı kadar ma‘rûf idüği zeyl-i rakîmda muharreru’l-esâmî müslimîn 

ihbârlarıyla lede’ş-şer‘u’l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın hâkim-i ve’l-icnâb 

efendi hazretleri vasî-i mezbûr talebiyle işbu târih-i huccetden sağîrân-ı merkûmânın 

her biri küllü yevm birer guruşdan ikisi içün küllü yevm iki guruş nafaka ve kisve 

bahâ farz ve takdîr olunub meblağ-ı mezkûr iki guruş küllü yevm sağîrân-ı 

merkûmânın nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyyelerine harc ve sarfa ve 

lede’l-hâce istidâneye ve vaktü’z-zafer mâl-i mevrûslarına yâhud men yecibü 

nafakatühâ aleyh üzerine redd-i rucû‘a vasî hâzınaten üm-i mezbûre hatîce Hâtun’a 

izin ve ruhsat virilmeğin mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîr fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ min şehri Rabî‘i’l-âhir li-sene ihdâ ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhudü’l-hâl 

Kendirci Hacı Hüseyin Ağa,  

Kendirci Mehmed Şerif Ağa,  

Kendirci Ârif bin el-hâc Hasan,  

Kendirci Mısdık Ağa,  

Gülükcü Muhki Ağa,  

Güllükcü Mehmed Ağa, 

 Ve gayrihim mine’l-hâzır 

 

Hüküm No: 191 

Kurb-ı alâ Ahmed Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz 

de sâkine Hatîce binti Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Ömer 

bin Ali nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 7 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 192 

Kürkçü Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine 

Fâtıma binti Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Osman bin Osman 

nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel 

nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  
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Fî 8 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 193 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Halebü’ş-şehbâ vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntab 

ahâlisinden Kalenderzâde Memek Efendi ibni Mustafa bin Mehmed nâm kimesne 

nefsinden asâleten ve li-ebeveyn er karındaşları Mehmed Şerif ve Ali ve kız 

karındaşı ma‘rifetü’z-zât hâtun taraflarından zikr-i âtî da‘vâya vekîl-i müseccel-i 

şer‘îleri olmağın vekâleten medîne-i mezbûre-i de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘de takdîm eylediği arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i Ayntab kurâsından 

Bostancı karyesi ahâlisinden Karkın oğlu Mesto nâm kimesne müvâcehesinde bi’l-

asâle ve bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu Mesto vâlidem Rakbe 

Hâtun binti Hacı Mehmed bin Mehmed’in bedr-i şerîki olub zimmetinde ma‘lûmü’l-

mikdâr kuvvet akçesi olarak alacak hakkı olub güzerân iden bin iki yüz seksen altı 

senesi mâh-ı Ramazan-ı şerîf ibtidâsında sehv ve galat ve hatardan ârî ve berî olarak 

yegân yegân muhâsebelerimizi ru’yet idüb merkûm Mesto meblağ-ı mezkûr sahîh ve 

sâlim zimmetinde tekâvî akçesi olarak vâlidem mezbûre Rakbe Hâtun’a deyn ve 

borcu olduğunu muhzır şuhûdda dahi ikrâr idüb on gün sonra ya‘ni seksen yedi 

senesi Ramazân-ı şerîfin ononcu günü meblağ-ı mezkûr sekiz bin dört yüz kırk üç 

guruş vâlidem mezbûre Rakbe Hâtun’a cihet-i mezkûreden sahîh zimmetinde dayni 

olduğunu mübeyyin bir kıt‘a deyn senedi virüb ve târih-i mezkûreye gelinceye değin 

meyânelerinde ceryân iden ahz ve i‘tâya dâir âmme-i de‘âvî mutâlebât ve kâffe-i 

îmân ve muhâsamâtdan vâlidem Rakbe Hâtun’a zimmetini kabûlünü hâvî ibrâ-i âm 

sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât-ı hak itdikden sonra meblağ-ı mezkûra mahsûben bir 

re’s ister semenden mütebâkî iki yüz otuz beş guruş teslîmâtı olub meblağ-ı mezkûr 

ba‘de’l-ihrâc sahhu’l-bâkî zimmetinde sekiz bin iki yüz sekiz guruş alacak hakkı 

kalub meblağ-ı bâkî mezkûru kable’l-ahz ve’l-istîfâ vâlidem Rakbe Hâtun vefât 

itmeğle meblağ-ı mezkûr bana ve diğer karındaşlarım müvekkilelerim merkûmân 

Mehmed Şerif ve Ali’ye ve kız karındaşım müvekkilem mezbûre Hatîce Hâtuna 

mevrûs olmağın meblağ-ı mezkûru merkûm Mesto’dan bi’lasâle ve bi’l-vekâle hâlen 

talebi derim deyu ba‘de’d-da‘vâ  
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Sayfa Numarası: 214 

 

Ve’s-suâl ve’l-inkâr müdde‘î-i asîl ve vekîl-i merkûm Memek Efendi’den müdde‘â-

yı müeşrûhuna muvâfık beyyine taleb olundukda husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri 

ber-muktezâ-yı irâdesine ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-

i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Şerkıyan mahallesi İmamı Mehmed Efendi ibni 

Mehmed ve ihtiyarlarından Bekir Ağa ibni Hacı Mehmed ve Molla Mustafa bin 

Mehmed ve Mustafa Talat Efendi bin Ali ve Ahmed bin Ali nâm kimesnelerinden 

sirran ve ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan Şerkıyan mahallesi ahâlisinden Abdüssamed bin Abdüssamed ve Bollukcu 

Mehmed Ağa bin Ömer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub 

eseru’l-iştihâd fi’l-hakîka işbu müdde‘î-i asıl ve vekîl-i merkûmun vâlidesi Rakbe 

Hâtun binti Hacı Mehmed bin Mehmed nâm hâtunun işbu Karkın oğlu Mesto bedr-i 

şerîki olub mezbûre Rakbe Hâtunun merkûm Mesto zimmetinde tekâvî akçesi olarak 

mebâliğ-i ma‘lûme alacak hakkı olub güzerân iden bin iki yüz seksen altı senesi 

mâh-ı Ramazân-ı şerîfin ibtidâsında sehv ve galat ve hatardan ârî ve berî olarak 

yegân yegân muhâsebelerini ru’yet idüb ba‘de küllü hesâb merkûm Mesto 

zimmetinde mezbûre Rakbe Hâtunun sekiz bin dört yüz kırk üç guruş alacak hakkı 

zuhûr idüb meblağ-ı mezkûr zimmetinde tekâvî akçesi olarak mezbûre Rakbe 

Hâtun’a deyn ve borcu olduğunu ikrâr ve i‘tirâf idüb mâh-ı mezkûrun onuncu günü 

meblağ-ı mezkûr sekiz bin dört yüz kırk üç guruş deyn ve borcu olduğunu mübeyyin 

bir kıt‘a sened dahi virüb ve târih-i mezkûreye gelinceye değin meyânlarında ceryân 

iden ahz ve i‘tâya dâir âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve kâffe-i îmân ve muhâsemâtdan 

mezbûre Rakbe Hâtunun zimmetini kabûlünü hâvî ibrâ-i âm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve 

iskât-ı hak dahi idüb meblağ-ı mezkûra mahsûben iki yüz otuz beş guruş ister 

semeninden mütebâkî (silik) teslîmâtı olub ba‘de’l-ihrâc gayr-ı ez teslîmât merkûm 

Mesto zimmetinde sekiz iki yüz sekiz guruş alacak hakkı kaldığına meblağ-ı mezkûr 

merkûm Mesto mezbûre Rakbe Hâtuna zimmetinde sahîh ve sâlim deyn ve borcu 

olduğuna ve mezbûre Rakbe Hâtun kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât itmeğle meblağ-ı 

mezkûr oğlu müdde‘î-i vekîl-i merkûm işbu Memek Efendi ve müvekkileleri 

merkûmdan Mehmed Şerif ve Ali ve Hatîce Hâtun’a mevrûs olduğuna bizler 

şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-i şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle 

şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle ba‘de’l-hükm meblağ-ı mezkûru müdde‘î-i 
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asîl ve vekîl-i merkûm Memek Efendi’ye edâ ve teslîmine merkûm Mesto tenbih 

olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu 

Fî 9 Rabî‘i’l-âhir sene 291 

 

Hüküm No: 194 

Kurb-ı Şarkıyan Mahallesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de 

sâkine Fâtıma binti Mehmed nâm Şeybe’nin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Hasan bin Emin nâm kimesne velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 9 Rabî‘i’l-âhir sene 291 

 

Hüküm No: 195 

Bedirkent karyesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine 

Fâtıma binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Ahmed bin 

Hacı Mustafa nâm kimesne velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 9 Rabî‘i’l-âhir sene 291 

 

Hüküm No: 196 

Türk Hânesi Mahallesi İmamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de 

sâkine Fâtıma binti Molla Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan 

Mehmed Ali bin Mehmed nâm kimesne velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i 

mü’eccel ve mihr-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 10 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 197 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Halebü’ş-şehbâ vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntab 

kurâsından Burhan karyesi ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm Hüseyin bin Mustafa bin Molla 

Mustafa nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de takdîm eylediği arz-ı hâlde ismi muharrer karye-i mezbûre sâkinelerinden min 

kable’l-eb ceddesi ma‘rifetü’z-zât Zeyneb binti Mustafa nâm hâtun müvâcehesinde 
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üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûre türâbında kâin Kavaklı nâm 

mahalde bir tarafdan tarîk-i âm ve bîgâr ve bir tarafdan Molla Süleyman oğlu 

Mehmed Efendi bâğı ve bir tarafdan vâdî ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd ve 

mümtâz bir kıt‘a beyazlık bâğın tamâmı ile yine karye-i mezbûre türâbında kâin 

değirmen karbında kâin lede’l-ahâlî ma‘lûmü’l-mahdûd ve’l-etrâf bir kıt‘a kavaklığın 

tamâmı ceddim Molla Mustafa’nın yedinde malı olub  

 

Sayfa Numarası: 215 

 

Vefâtıyla zevcesi ceddem işbu Zeyneb Hâtuna ve oğlu babam Mustafa’ya ve diğer 

oğlu Hâmu’ya mevrûs olub ba‘dehü târihden on dört sene akdem ben bir yaşında 

sağîr olduğum halde babam Mustafa fevt olub verâseti bana ve vâlidesi işbu Zeyneb 

Hâtun ve zevcesi vâlidem Âişe Hâtuna munhasıra olub ba‘dehü ibn-i merkûm amm 

Hâmu fevt olub verâset-i zevcesi Hatîce Hâtuna ve vâlidesi işbu Zeyneb Hâtuna ve 

oğlu Mehmed’e munhasıra olub ba‘dehü ibnü’l-merkûm Mehmed dahi fevt olub 

verâset-i vâlidesi Hatîce Hâtuna ve li-üm er karındaşı Hüseyin ve kız karındaşı 

Medîne’ye ve ammîsi oğlu olduğumdan bana munhasıra olub mahdûd-ı mezkûr 

bâğdan amm Hâmu’n zevcesi Hatîce Hâtuna gerek zevc-i amm-ı merkûm Hâmu’dan 

isâbet iden hisse-i musîbesini ve gerek mu’ahharan vefât iden oğlu Mehmed’den 

isâbet iden hisse-i musîbesini ve amm oğlu Mehmed’in li-üm er ve kız karındaşları 

Hüseyin ve Medîne dahi hisse-i musîbelerini ifrâz iderek ahz idüb bâğ-ı mahdûd-ı 

mezkûr ve kavaklık mezkûr ceddim mezbûre ile benim vâlidem Âişe Hâtun 

beynlerimiz de müşterek olub sülüsân hissesi benim ve vâlidem Âişe Hâtunun ve 

sülüs hissesi ceddem işbu Zeyneb Hâtunun olub hâlen beynlerimizde kısmet olunub 

ben sağîr olduğumdan ceddem mezbûre Zeyneb Hâtunun taht-ı terbiyesinde 

bulunduğumdan babamın vefâtı târihinden bu güne değin ya‘ni on dört senedir 

mutasarrıf olub hâlen ben bâliğ ve reşîd olmamla bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr ve kavaklık 

mahdûd-ı mezkûrdan sülüsân hissesini talebi derim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl 

ve’l-inkâr müdde‘î merkûm ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân 

ve her biri ber-muktezâ-yı irâdesine ve bâ-varaka-i mestûra mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Burhan karyesi İmamı 

Mehmed Efendi ve muhtarı Urdun oğlu Hüseyin ve ihtiyârlarından Mustafa bin 

Mehmed ve Mehmed bin Ahmed ve Hüseyin bin Mehmed nâm kimesnelerden sirran 

ve ba‘dehü alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan 
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Burhan karyesi ahâlisinden Beylik Mehmed’in oğlu Osman ve Temci oğlu Ali bin 

Mehmed ve Mehmed Emin oğlu Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırûn olub eseru’l-iştihâd fi’l-hakîka bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr ve kavaklık mahdûd-ı 

mezkûr müdde‘î merkûm Hüseyin’in ceddi Molla Mustafa malı olub ve vefâtıyla 

zevcesi işbu Zeyneb Hâtuna ve oğulları Mustafa ve Hâmu’ya mevrûs olub ve 

Mustafa dahi târihden on dört sene akdem fevt olub verâset-i vâlidesi işbu Zeyneb 

Hâtuna ve zevcesi Âişe Hâtuna ve oğlu işbu Hüseyin’e munhasıra olub ba‘dehü ibn-i 

merkûm Hâmu (silik) vefât idüb verâset-i vâlidesi işbu Zeyneb Hâtuna ve zevcesi 

Hatîce Hâtuna ve oğlu Mehmed’e munhasıra olub ba‘dehü merkûm Mehmed dahi 

fevt olub verâset-i vâlidesi Hatîce Hâtuna ve li-üm er karındaşı Hüseyin’e ve kız 

karındaşı Medîne’ye ve ammîsi oğlu işbu Mehmed’e munhasıra olub mahdûd-ı 

mezkûr bâğdan ve kavaklıkdan müteveffâ Hâmun zevcesi Hatîce Hâtuna gerek zevc-

i merkûm Hâmu’dan ve gerek muahharan vefât iden oğlu Mehmed’den isâbet iden 

hisse-i musîbesini ve merkûm Mehmed’in vâlidesi Hatîce Hâtuna ve li-üm er ve kız 

karındaşları Hüseyin ve Medine’ye dahi hisse-i musîbelerini ifrâz iderek ahz idüb 

bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr ve kavaklık mezkûr mezbûre Zeyneb Hâtun işbu Hüseyin ve 

vâlidesi Âişe Hâtun beynlerinde müşterek kalub sülüsân hissesi merkûm Hüseyin ve 

vâlidesi Âişe Hâtunun ve sülüs hissesi mezbûre Zeyneb Hâtunun alâ tarîku’l-

münâsaha hisseleri olduğuna bizler şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri 

edâ-i şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mûcibince bâğ-ı 

mahdûd-ı mezkûr ve kavaklık mahdûd-ı mezkûrun sülüsân hissesi merkûm Hüseyin 

vâlidesi Âişe Hâtunun ve sülüs hissesi işbu Zeyneb Hâtunun mülk-i mevrûsları 

olduğuna ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘ mahdûdân-ı mezkûrân bâğ ve kavaklığın sülüsân 

hissesini müdde‘î merkûm Hüseyin ve vâlidesi Âişe Hâtuna teslîmine mezbûre 

Zeyneb Hâtuna tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu  

Fî Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Hüküm No: 198 

Ehlicefa Mahallesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz de sâkine 

Hatîce binti Hacı Ömer nâm bâkirin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mehmed 

Ali bin Mehmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 11 Rabî‘i’l-âhir sene 91 
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Hüküm No: 199 

Karabük karyesi İmam Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz de sâkine 

Fâtıma binti Muhki nâm Şeybe’nin mâni‘-i şer‘îsi yoğsa işbu tâlibi olan Mustafa bin 

Kara Mısdık nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i mu‘accel nizâmîsi tesmiyesiyle lede’ş-şühûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 12 Rabî‘i’l-âhir sene 91 

 

Sayfa Numarası: 216 

Numro 23  

 

Hüküm No: 200 

Karacalı Bölüğü Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Fatıma binti Ömer nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Mahmud bin Timur nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel 

ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 10 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 201 

Akyol’da Yalnız hânesi mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki 

mahallenizde sâkine Meryem binti Memik nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu 

tâlibi olan Mehmed bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve 

mihr-i müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 11 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 202 

Burç karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine 

Ümmühani binti Hasan nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed 

bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  
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Fi 11 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 203 

Akyol Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mustafa 

bin Hasan nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-i 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 11 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 204 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Zikr-i âti hususu mahallinde fasl u hasmı iltimâs olunmağın kıbel-i şer‘den Katib 

Mahmud Efendi irsâl ve ta‘yin olunub ol dahi Medine-i Ayıntab mahallâtından Seng-

i Hoşkadem mahallesinde vâki‘ zikr-i âti münâzaun fih olan dıvar üzerine varub 

belediye meclisi tarafından Göcekli-zâde Mehmed Efendi ve zeyl-i rakımda 

muharrerü’l-esâmi kimesneler hâzır oldukları halde akd-i meclis-i şer‘-i âli eyledikde 

mahalle-i mezbûre sâkinelerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Yahudi milleti 

nisvânından ma‘rifetü’z-zât Kiras binti Nesim meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda takdim 

eylediği arz-ı halde ismi muharrer mahalle-i mezbûre ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

el-Hac Mehmed Şakir Efendi muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb 

işbu üzerinde meclis-i akd-i şer‘-i âli olunan dıvar efendi-i mumâ-ileyh ile benim 

menzilimin aralıkında müşterek olan … dıvarı olub dıvar-ı mezkûrda Hacı Şakir 

Efendi hânesi hânesi tarafında bir mümşâsı olub ve mümşâ-i mezkûr üzeri dahi 

seririne konacak bir mahal olmağla efendi-i mumâ-ileyh dıvar ve mümşâ ve seririne 

konacak mahalli hıdemle mümşâ-i mezkûru kaldırub yerine matbah ve üzerine eyvân 

binâ’ idecek olmağla ve ben dıvara müşterek olmamla iznim dahi olduğundan suâl 

olunub mucib-i şer‘isi muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında 

dıvar-ı mezkûrun tamamı benim mülküm olub husûsa ittisâl terbi‘i benim tarafımda 

vâki‘ dıvar-ı mezkûrun üzerinde mümşâ sakfının direkleri ve mümşâ-i mezkûr 

üzerinde seririne konacak mahall-i sakfının dahi direkleri yine dıvar-ı mezkûr 

üzerinde bulunub dıvar-ı mezkûr bu vecihle müstakilen benim mülküm olmağla 

ihdahüma ve binâ’ dıvar-ı mezkûr husûs-ı mezbûrâ ârifân ve her biri ber muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i 

mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden mahalle-i Amo imamı es-Seyid Hafız Mehmed 
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Efendi ve İsmail Ağa ve Ali ve Hacı Memik Ağa nâm kimesnelerden sırran ve 

badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Kara 

Hocazâde Molla Mehmed ve Memik bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

muvâcehe ber nehc-i şer‘-i âli meşrûhen ve mufassalan isbât etmeğin mucibiyle 

mevlana-yı mumâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrir ve ma‘ân ba‘s olunan imnâ’ ile alâ 

vukû‘a meclis-i şer‘a ihbâr etmekle dıvar-ı mezkûrun tamamı el-Hac Mehmed Şakir 

Efendi’nin mülkü olduğuna ba‘de’l-hükm müdde‘iyye-i mezbûre Kiras da‘vâ-yı 

mezbûreyi bi vech-i şer‘i mu‘ârazadan men‘ olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu  

Fi 12 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 205 

Burç karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Zeyneb 

binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed bin Hacı 

Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-i 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 12 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 206 

Tışlaki mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Hüseyin nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Arab bin 

Hacı Yusuf nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-

i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 14 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Sayfa Numarası: 217 

Numro 24 

 

Hüküm No: 207 

Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Kozanlı mahallesi 

sâkinlerinden ve piyade zabtiyelerinden Mustafa bin Memik bin Osman nâm 

kimesne medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de medine-

i mezbûre kurâsından Tibet karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefat iden 

Nabi’nin oğlu Mustafa sağir kızları Zeliha ve Kamer’in vasisi bâ‘isü’l-kitab Mehmed 
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bin Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb işbu 

Mehmed’in vasisi olduğu sağiretân-ı mezbûretân Zeliha ve Kamer mallarından bi’l-

vesâye bana üç aded ayn-i Osmani lira altunu edâne ve teslim eylediğinde ben dahi 

yedinden istidât ve kabz ve umûru harc ve sarfla istihlâk idüb meblağ-ı merkûm ile 

semeni işbu tarihden altı mah hitâmına değin müeccel ve mev‘ûduna sağirân-ı 

mezbûretân mallarından vasi-i merkûm Mehmed Ağa yedinden iştirâ ve kabz 

eylediğim bir aded Acem şalı bahâsından yirmi iki buçuk guruşuna cem‘ân ciheteyn-

i mezkûrundan sağirân-ı merkûmetân Kamer ve Zeliha’ya üç aded ayn-i Osmani lira 

altunu ve yirmi iki guruş zımmetimde vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kaza deynim olub 

meblağ-ı mecmu‘-ı mezkûr sağirân-ı mezbûretân zımmetimde deyn-i sahihi ve borcu 

sarihimdir dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mahalle-i mezbûre ahâlisinden Uncu 

esnafından Mahmud Ağa bin Yusuf ve Hatırcı esnafından Hasan Ağa bin Osman 

nâm kimesneler meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda vasi-i merkûm Mehmed mahzarında her 

biri ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb mukırr-ı medyûn-ı merkûm Deli Mustafa’nın 

sağirân-ı mezbûretân Kamer ve Zeliha’ya ciheteyn mezkûrundan vâcibü’l-edâ deyni 

olan meblağ-ı mecmu‘-ı merkûm üç aded ayn-i Osmani lira altunu ile yirmi iki buçuk 

guruş tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahiha-i şer‘iyye ile bizler 

müte‘âkiben kefil-i bi’l-mâl ve zâminler olub ve ihdahüma âharın zımmetine kefâlet 

hasebiyle lazım gelen meblağa dahi kezalik bi’l-emr ve’l-kabûl başka başka tekeffül 

eyledik dediklerinde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu 

hurrire fi’l-yevmi’l-râbi‘ aşer min şehr-i Rebi‘u’l-ahir sene ihda ve tis‘în ve mieteyn 

ve elf  

Şuhûdü’l-hâl :  

Halebli Çelebizâde Abdullah Efendi  

Deâvi Kâtibi Mehmed Ali Efendi 

Ve Mehmed Şakir Efendi 

 

Hüküm No: 208 

Ufacık karyesi imamı efendi inhâ olunur ki karye-yi mezbûre sâkinelerinden Yuma 

binti Mehmed nâm bâkirenin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu tâlibi olan Hüso bin Hasan 

nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar-ı 

nizâmiye tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 14 Rebi‘u’l-ahir sene 91  
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Hüküm No: 209 

Yahni Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Asiye binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Hacı 

Mehmed bin Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 15 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 210 

Şehreküsdü de imam bölüğü mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki 

mahallenizde sâkine Zeyneb binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise 

işbu tâlibi olan Mehmed bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları 

ve mihr-i müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i 

nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm fi 15 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Sayfa Numarası: 218 

Numro 25 

 

Hüküm No: 211 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Hapik 

Zümyan mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefat iden İbrahim bin 

Mustafa’nın sulbî sağir oğlu Mehmed Emin’in tesviye-i umûrunu ru’iyyet ve mal-ı 

mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer‘den bir vasi nasb ve ta‘yin olunmak 

lazımü’l-ebed olmağın emânet ile ma‘rûfa ve istikâmet ile mevsûfa ve her vecihle 

vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire ve sağir-i merkûm hakkında min külli’l-vücûh 

evveli ve enfi‘ idüğü zeyl-i rakımda muharrerü’l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla lede’ş-

şer‘u’l-enver zâhir ve mütehakkık olan min kable’l-ümm cedde-i hâzanesi işbu 

râfi‘atü’l-kitab Aişe binti Mustafa nâm hâtunu hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ 

lehu ve hüsne-meâb efendi hazretleri sağir-i merkûmun vakt-i rüşd-i sadâdına değin 

emvâl-i mevrûsunu hıfza ve tesviye-i umûrını ru’iyyete mezbûre Aişe hâtunu vasi 

nasb ve ta‘yin mezbûre dahi vesâyet-i mezkûreyi ba‘de’l-kabûl hizmet-i lazımesin 

kemâ yenbeğı edâya müte‘ahhide ve mültezime oldukdan sonra vasi-i mezbûr 

meclis-i şer‘de takrir-i kelâm ve ta‘bir-i anil merâm idüb vasisi olduğum kızımın 

oğlu işbu Mehmed Emin’in nafaka ve kisve bahâya eşid ihtiyacı olmağın kıbel-i 
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şer‘den kader-i ma‘rûf nafaka ve kisve bahâ farz u takdir  olunmak muradımdır 

dedikde vasi-i mezbûr Aişe Hatun’un takrir-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve zikr-i âti 

meblağ kader-i ma‘rûf idüğü zeyl-i rakımda muharrerü’l-esâmi Müslimîn 

ihbârlarıyla lede’ş-şer‘u’l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın hâkim-i ve’l-ecnâb 

efendi hazretleri vasi-i merkûm talebiyle işbu tarih-i hüccetden sağir-i merkûm 

Mehmed Emin içün külli yevm otuzar paradan şehriye yirmi iki buçuk guruş nafaka 

ve kisve bahâ farz ve takdir olunub meblağ-ı ma‘rûz-ı mezkûr otuz parayı külli yevm 

sağir-i merkûmun nafaka ve kisve vesâir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa ve 

lede’l-iktiza-i istidâneye ve vaktü’z-zafer mal-ı mevrûsuna veyahud min muceb-i 

aleyh nafakate üzerine redd ve rücû‘a vasî hâzane-i cedde-i mezbûre Aişe Hâtuna 

izin ve ruhsat verilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-

yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i Rebi‘u’l-ahir sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl:  

Şeyh Mehmed Efendi bi câmi‘-i? boyacı 

Kürkçü el-Hac İbrahim Ağa 

Kürkçü Abdülkadir 

Karındaşı Mehmed 

Kürkçü Mehmed bin Hüseyin  

Ve gayruhum mine’l-hüzzâr 

 

Hüküm No: 212 

Güreniz karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Fatıma 

binti İbiş nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed bin Hüseyin 

nâm kimesneye velisi izni ve mihr-i müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi 

tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm fi 16 Rebi‘u’l-ahir sene 

91  

 

Hüküm No: 213 

Kurb-ı Cevizlice Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Aişe binti Süleyman nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Emirza bin Bozo Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 16 Rebi‘u’l-ahir sene 91  



193 

 

Hüküm No: 214 

Ma‘rûz-ı dâileridir ki Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Rum Kal‘a 

turâbında hayme-nişin Şavenli oğlu Aşireti’nden bâ‘isü’l-i‘lâm Maho bin Ömer nâm 

kimesne vilayet-i mezbûra tâbi‘ Medine-i Ayıntab Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘-i meâli ukûda takdim ve havâle buyurulan arz-ı halde ismi muharrer 

Medine-i Ayıntab kurâsından Çağdığın karyesi ahâlisinden olub zikr-i âti deveye 

vaz‘-ı yedi mütehakkık olan Kel Ali bin Bekir nâm kimesne muvâcehesinde üzerine 

da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Ali yedinde olub muâyene olunan boz ervâne 

bir mehâr deve benim kendi malım olan devemden mütevellid netâcen mülküm olub 

tarihden on beş gün akdem mezkûr Çağdığın karyesi civarında gece sirkâ ve zâyi‘ 

olub şimdi merkûm yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-

da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında deve-i mevsûf-ı mezkûru tarihden on iki gün 

akdem mezkûr Çağdığın karyesi cevabında mezruat derûnunda buldum … olarak 

deve-i mezkûra vaz‘-ı yed iderim müdde‘i-i merkûmun ber vech-i müdde‘i netâcen 

malı olduğunu bilmem deyu deve-i mezkûra vaz‘-ı yedini ikrâr ve müdde‘i-i 

merkûmun malı olduğunu inkâr idecek müdde‘i-i merkûm ber vech-i meşrûh 

müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ 

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve 

imza iden Abdullah ibni Mehmed ve Abdüssamed ibni Abdüssamed ve Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan Hüseyin bin Hüso ve Mehmed ibni Mehmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘-i şerîfe hâzırân olub eserü’l-iştihâd fi’l-

hakika işbu muâyene olunan boz ervâne bir mehâr deve müdde‘i-i merkûm 

Maho’nun kendi [malı] olan devesinden mütevellid netâcen malı olub tarihden on 

beş gün akdem Çağdığın karyesi civarında geceleyin zâyi‘ oldu işbu muâyene olunan 

deve-i merkûm Maho’nun devesinden mütevellid netâcen yedinde malıdır bizler bu 

husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i 

şer‘iyye eylemeleriyle şehâdetleri makbûle olub ba‘de’t-tahlifü’ş-şer‘i mucibiyle 

ba‘de’l-hükm deve-i mezkûru müdde‘i-i merkûm Maho’ya teslimine merkûm Kel 

Ali’ye tenbih olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 15 Rebi‘u’l-ahir sene 91  
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Hüküm No: 215 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Hapik Zümyan 

Mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den ve Ermeni milletinden Agob 

bin Agob medine-i mezbûrede Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de 

takdim ve havâle buyurulan arz-ı halde ismi muharrer mahalle-i mezbûre ahâlisinden 

ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den Ermeni milletinden ammisi bâ‘isü’l-i‘lâm Agya bin 

Agob muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede kâin 

lede’l-ahâli ma‘lumü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzilin tamamı sekiz 

sehim i‘tibârıyla dört buçuk sehim hissesi ammim Agya’ın ve üç buçuk sehim hissesi 

benim (silik) senedim gâib-i anil meclis Kirkor ve Artin ve validem Meryem’in 

mülkü olub ben ve karındaşım (silik) ve validem mezbûre menzil-i mezkûrda olan üç 

buçuk sehim hisselerimizi 

  

Sayfa Numarası: 219 

Numro 26  

 

tarihden üç sene akdem yedi bin guruşa bir sene va‘deyle semeni olan meblağ bir 

mu‘temid kefil virmek üzere ammim işbu Agya’ya bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile bey‘ 

eyledik ba‘dehu sekiz gün sonra meblağ-ı merkûma kefil-i irâe idemeyub paranızı 

va‘de-i mezbûr hulûlünde verdim ise işte menzili satun aldım benim malımdır ve 

viremediğim halde menzilinizi bizlere geru viririm deyub menzil-i mezkûrun 

semenine bir mu‘temid kefil virmek üzere iştirâ eylediğini İblihan Çarşusu’nda ikrâr 

dahi etmeğin va‘de-i mezbûr hulûl idüb meblağ-ı mezkûru edâ idemediğinden suâl 

olunub icâb-ı icrâ muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Agyan 

cevabında müdde‘i-i merkûm ve karındaşları merkûmân ve valideleri mezbûre tarih-i 

mezkûrda menzil-i mezkûrda olan sekiz sehimde üç buçuk sehim hisseleri 

tarafeynden icâb ve kabûl hâvi ve şurût-ı mübtile ve ukûd-ı müfside ve … ve 

muvâza‘adan âri ve beri olarak yedi bin guruşa yine bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile her 

biri bey‘ ve temlik ve teslim ve bendeki meblağ-ı mezkûra iştirâ ve temellük ve 

kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûra yine bir sene va‘de virdiği ve 

menzil-i mezkûra dâir ve fesâd-ı bey‘a mütedâir ve şurût-ı mübtile ve müfside ve … 

ve muvâza‘a ve imân de‘âvilerinde ve âmme-i da‘vâdan ve kâffe-i muhâsemâtdan 

li’t-da‘vâsı mazmûnunca kabûlümü hâvi zımmetimi ibrâ-yı âm-ı sahih-i şer‘i ile ibrâ 
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ve iskât-ı hak idüb ba‘dehu merkûm Agob ve karındaşları merkûmân ve valideleri 

mezbûre bizler menzil-i mezkûru meşrûta-i mübtileden âri ve beri olarak bey‘-i bât-ı 

sahih-i şer‘i ile ammimiz Agya’ya bey‘ eyledik ve fesâd-ı bey‘a dâir âmme-i 

da‘vâdan kabûlünü hâvi zımmetini ibrâ-yı âm-ı sahih-i şer‘i ile ibrâ ve iskât eyledik 

ve mezkûr bey‘ ve ibrâmız sahih-i şer‘idir deyu her biri fesâd-ı bey‘a dâir âmme-i 

da‘vâdan kabûlümü hâvi zımmetimi ibrâ-yı âm-ı sahih-i şer‘i ile ibrâ ve bey‘-i 

mezbûrun sahih-i şer‘i olduğunu ikrâr ve i‘tirâf ile bir kıt‘a ile senedi dahi virmişdir 

deyu mazmûnumuz takrir-i meşrûhuna muvâfık bir kıt‘a ibrâ senedi dahi ibrâz idüb 

müdde‘i-i merkûmdan suâl olundukda ibrâ-i mezkûru inkâr itmeğin suret-i 

murâfa‘aları fetvâ-yı şerife lede’l-havâle müdde‘i-i aleyh merkûm ber vech-i 

muharrer ibrâ ve kabûlü isbât ider ise müdde‘i-i merkûmun şart-ı müfsid da‘vâsı 

kabûlü şâyân olduğu deyu virilen cevab-ı şer‘iyyeye binâen müdde‘i-i aleyh merkûm 

Agya’dan vaz‘-ı meşrûhuna beyine taleb olundukda husûs-ı mezbûra ârifân ve her 

biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinde zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Yagob oğlu Edvır Ağa ve 

Nikos Ağa ve Tahtacı Agobciyan ve Danem Ağa … Efendi ve Artin Ağa nâm 

kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde idükleri 

ihbâr olunan Balaban Nersiz Ağa Emanos oğlu Maksi Karabet Ağa li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-iştihâd fi’l-vâki‘ işbu Agob ve karındaşları gâib-i 

anil meclis Kirkor ve Artin ve valideleri Meryem menzil-i mezkûrda olan sekiz 

sehimde üç buçuk sehim hisselerini yedi bin guruş semen tesmiyesi ve şurût-ı 

mübtile ve müfside ve … ve muvâza‘adan âri ve beri olarak ammileri işbu Agya’ya 

bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile bey‘ ve temlik idüb merkûm dahi ba‘de’l-iştirâ ve’t-

temellük ve’l-kabûl semen olan meblağ-ı mezkûra bir sene va‘de virdiler ve menzil-i 

mezkûra dâir ve fesâd-ı bey‘a mütedâir ve şurûta ve … ve muvâza‘a ve imân 

da‘vâlarında ve âmme-i da‘vâdan ve kâffe-i muhâsemâttan li’t-da‘vâsı mazmûnunca 

merkûm Agya’nın kabûlünü hâvi ibrâ-i âm-ı sahih-i şer‘i ile ibrâ ve iskâtı hak dahi 

idüb ba‘dehu müdde‘i-i merkûm Agob ve karındaşları merkûmân ve valideleri 

mezbûre bizler menzil-i mezkûru şurût-ı mübtileden âri olarak bey‘-i bât-ı sahih-i 

şer‘i ile ammimiz işbu Agya’ya bey‘ eyledik ve fesâd-ı bey‘a dâir âmme-i da‘vâdan 

kabûlünü  
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Sayfa Numarası: 220 

Numro 27 

 

Hâvi merkûm Agya zımmetini ibrâ-i âm-ı sahih-i şer‘i ile ibrâ ve iskât-ı hak dahi 

etdik ve işbu bey‘ ve ibrâmız sahih-i şer‘idir deyu her biri fesâd-ı bey‘a dâir âmme-i 

da‘vâdan ammileri merkûm Agya zımmetini kabûlünü hâvi ibrâ eylediklerine bizler 

şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle 

şehâdetleri makbûle olmağın mucibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i müdde‘i-i merkûmun 

ber vech-i meşrûh tasaddi etmeğin olduğu da‘vâsı kabûlü şâyân olmadığı kendisini 

tefhimi ve bi-vech-i şer‘i mu‘ârazadan men‘ olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu  

Fi 13 Rebi‘u’l-ahir sene 91  

 

Hüküm No: 216 

Kebkeb Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Halil nâm Bekir Bey mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mustafa bin 

Memik nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-i 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiz ve’s-selâm  

Fi 18 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 217 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab 

ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Nazar bin Nersiz nâm kimesne medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘de takdim eylediği arz-ı halde ismi muharrer medine-i mezbûre 

ahâlisinden ve teb‘a-i merkûmeden Vanes oğlu Kirkor bin Vanes muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Kirkor zımmetinde cihet-i karz-ı 

şer‘iden bin sekiz yüz guruş alacak hakkım olub bana teslimâtı olan bin dört yüz 

guruş ba‘de’l-ihrâç ve’t-tenzil bâki zımmetinde dört yüz guruş alacak hakkım kalub 

hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında müdde‘i-i merkûma 

bin dört yüz guruş cihet-i karz-ı şer‘iden deyni olub meblağ-ı mezkûru müdde‘i-i 

merkûma edâ ve teslim eylediğini ikrâr-ı ziyâdeyi inkâr etmeğin müdde‘i-i merkûm 

ber vech-i meşrûh ziyâde müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber 

muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden 
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zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Hacı Kasım Ağa ve Mehmed Ağa bin 

Şerif Ağa ve Hacı Mehmed Ağa ve Mustafa nâm kimesnelerden sırran ve badehu 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Behisnizâde 

Mahmud Efendi bin Mustafa Efendi ve Mahmud Ağa bin Mehmed nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-iştihâd fi’l-hakika işbu müdde‘i-i 

merkûm Nazar’ın işbu merkûm Kirkor zımmetinde cihet-i karz-ı şer‘iden bin sekiz 

yüz guruş alacak hakkı olub bin dört yüz guruşunu merkûm Nazar’a edâ ve teslim 

idüb bâki zımmetinde dört yüz guruş merkûm Nazar’a işbu Kirkor’un deyni 

olduğuna bizler şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i 

şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mucibiyle ba‘de’l-hükm 

meblağ-ı bâki-i mezkûr dört yüz guruşu müdde‘i-i merkûm Nazar’a edâ ve teslimine 

merkûm Kirkor’a tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 18 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 218 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Halebu’ş-şehbâ vilayeti dâhilinde Medine-i Maraş kurâsından 

Kara Ziyaret karyesi ahâlisinden ve Çakallu aşiretinden bâ‘isü’l-i‘lâm Hacı bin 

Molla Osman nâm kimesne vilayet-i mezbûra tâbi‘ Medine-i Ayıntab Deâvi Meclis 

Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havâle buyurulan arz-ı halde ismi 

muharrer Medine-i Ayıntab ahâlisinden (kesik) zikr-i âti merkebe vaz‘-ı yedi 

mütehakkık olan Bostancı Haydar bin Ali nâm kimesne muvâcehesinde üzerine 

da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Bostancı Haydar yedinde olub muâyene olunan 

yüz kancık merkeb ile merkeb-i mezkûrun fürû‘ı olan iki aylık (kesik) benim kendi 

malım olan merkebimden mütevellid netâcen mülküm olub tarihden bir mah akdem 

merkeb-i mevsûf-ı mezkûr … sopası sirkâ ve zâyi‘ olub şimdi merkûm yedinde 

bulmamla suâl olunub mucib-i şer‘isi icrâ ve merkeb-i mevsûf-ı mezkûr ve fürû‘ı 

olan sopa tarafıma teslime tenbih-i şer‘i buyurulmak muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ 

ve’s-suâl ol dahi cevabında merkeb-i mevsûf-ı mezkûr ve fürû‘ı olan sopayı tarihden 

bir mah akdem Hasan nâm kimesneden yüz on guruşa iştirâ ettiği müdde‘i-i 

merkûmun ber vech-i müdde‘i netâcen malı olduğunu bilmem deyu inkâr idicek 

müdde‘i-i merkûm ber vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri 

ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Maraşlı Mehmed oğlu Halil 

ve Ali bin Hüseyin ve Hacı oğlu Cafer nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen 
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lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Süleyman bin Ali ve 

diğer Süleyman bin Mustafa ve Hüseyin ibni Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-iştihâd fi’l-hakika işbu muâyene olunan merkeb-i 

mevsûf-ı mezkûr ve fürû‘ı olan sopa müdde‘i-i merkûm Hacı bin Molla Osman’ın 

mülkü olan merkebinden mütevellid  

 

Sayfa Numarası: 221 

Numro 28 

 

Netâcen mülkü olduğunu bizler şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı 

şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle şehâdetleri makbûle olub ba‘de’t-tahlifü’ş-şer‘i 

mucibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i merkeb-i mevsûf-ı mezkûr fürû‘ı olan sopayı 

müdde‘i-i merkûm Hacı’ya teslimine tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu  

Fi 18 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 219 

Derûn-ı muharrer-i hüccette muharrerü’l-esâmi ve Mehmed ve Ayoş’un vasiye-i 

mensûbeleri min kable’l-âb ceddeleri mezbûre Elif binti Hüseyin nâm hâtun huzûr-ı 

şer‘de takrir-i kelâm ve ta‘bir-i merâm idüb mukaddema kıbel-i şer‘den tesviye-i 

umûrlarına vasileri olduğum sağirân-ı merkûmun nafaka ve kisve bahâya muhtâcı 

olmalarıyla kıbel-i şer‘den kader-i kifâye meblağ farz u takdir olunmak muradımdır 

dedikde vasiye-i mezbûre talebiyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ lehu ve hüsne-

meâb efendi hazretleri sağirân-ı mezbûrân Mehmed ve Ayoş’dan her birine babaları 

müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs mallarından işbu tarih-i kitabdan kader-i ma‘rûf 

idüğü ihbâr olunan beher yevm kırkar paradan cem‘ân seksen para nafaka ve kisve 

bahâ farz ve takdir idüb meblağın mezkûrun makrûzunu? sağirân-ı mezbûrânın 

nafaka ve kisve bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfa ve lede’l-iktiza-i 

istidâneye ve inde’z-zafer sağirân-ı mezbûrânın mallarına rücû‘a vasiye-i mezbûre 

Elif Hatun’a izin vermeğin mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-

yevmi’s-sâni‘ aşer min şehr-i Rebi‘u’l-ahir sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl:  

Durakzâde Mehmed Ali Baba  

Hacı Hızırzâde Ahmed Ağa 
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Hüseyin bin Hacı Osman 

Gürcü oğlu Mehmed Ağa  

 

Hüküm No: 220 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab hânedânından 

İmamzâde Hafız Mehmed Efendi ibni Hafız Mehmed Efendi ibni Hacı İmam Efendi 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerif-i enverde medine-i mezbûre hânedânı refi‘u’l-

erkânından Battalzâde karyesi Hacı Hadice Hanım binti el-merhum el-hac Mehmed 

Sadık Bey Efendi tarafından zikr-i âti bey‘a kabûle vekil-i müseccel-i şer‘isi Hacı 

Menfizâde bâ‘isü’l-kitâb Hacı Abdurrahman Efendi ibni Hacı Abdullah Ağa 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb akd-i âtiyü’z-zikrin sudûruna yedimde 

mülküm olub Medine-i Ayıntab’da iki kapulu hanın aşağı kapusu karşusunda vâki‘ 

iki tarafdan tarik ve bir tarafdan Receb Dede Tekkiyesi ve bir tarafdan Behisnilizâde 

Ahmed Efendi dükkanıyla mahdûd ve mümtâz bir bâb … dükkanının tamamı benim 

mülküm olub dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun nısf hissesini tarafeynden icâb ve kabûlü 

hâvi şurût-ı mübtile ve ukûd-ı müfside ve telce ve muvâza‘adan âri ve beri olarak 

yirmi dört buçuk aded ayn-i Osmani lira altununa bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile bey‘ 

işbu Hacı Abdurrahman Efendi’nin müvekkilesi mezbûre Hacı Hadice Hanıma bey‘ 

ve temlik ve teslim eylediğimde mezbûre dahi dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun nısf 

hissesini meblağ-ı merkûm yirmi dört buçuk aded ayn-i Osmani lira altununa iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı merkûm yirmi 

dört aded ayn-i Osmani lira altununu müşteri-i mezbûre Hacı Hadice Hanım 

yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istifâ-i hak ettim fi mâ bâ‘d mahdûd-

ı mezkûr … dükkanının hissesi mezbûre Hacı Hadice Hanım’ın mülk-i müşterâ-yı 

sahihi ve hakk-ı sarihi olub benim vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb 

asla ve kat‘a alaka ve medhâl ve hakkım kalmayub mezbûre Hadice Hanım’ın mülk-i 

müşterâsı olmuşdur keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr emlakı sâire gibi ber vech-i 

mülkiyet mutasarrıfa vekil-i mumâ-ileyh efendi dahi mukırr-ı merkûm Mehmed 

Efendi’yi kelimât-ı meşrûhasında tasdik etmeğin gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i hurrire fi’l-

yevmi’s-sâmin aşer min şehr-i Rebi‘u’l-ahir sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl:  

Me’zûn-ı bi’l-efnâ faziletlu Mehmed Bahaddin Efendi  

Muhsinzâde Hacı Hüseyin Bekir Efendi  

Biraderleri Ömer Bey 
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Hüküm No: 221 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab hânedânından 

İmamzâde Hafız Mehmed Efendi ibni Hafız Mehmed Efendi ibni Hacı İmam Efendi 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerif-i enverde medine-i mezbûre hânedânı refi‘u’l-

erkânından Kethüdazâde kerimesi Zeyneb Hanım binti el-Hac Mehmed Taha Efendi 

tarafından zikr-i âti bey‘-i kabûle vekil-i … şer‘isi zevci Hacı Menfizâde Hacı 

Abdurrahman Efendi ibni Hacı Abdullah Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm  

 

Sayfa Numarası: 222 

Numro 29 

 

Ve takrir-i kelâm idüb akd-i âtiyü’z-zikrin sudûruna değin yedimde tamamı mülküm 

olub Medine-i Ayıntab’da vâki‘ iki kapulu hanın aşağı kapusu karşusunda kâin iki 

tarafdan tarik-i âm ve bir tarafdan Receb Dede Tekkiye-i Şerifesi ve bir tarafdan 

Behisnizâde Mahmud Efendi dükkanı ile mahdûd ve mümtâz bir bâb … dükkanının 

nısf hissesini işbu Zeyneb Hatun’un validesi Hacı Hadice Hanım’a yirmi dört buçuk 

ayn-i Osmani lira altununa bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile bey‘ ve temlik ve teslim ve 

semeni olan meblağ-ı mezkûru ahz ve kabz idüb nısf hissesi mezbûre Hacı Hadice 

Hanım’ın mülk-i müşterâ-yı sahihi olub dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı âharını 

dahi işbu Hacı Abdurrahman Efendi’nin müvekkilesi ve zevcesi Zeyneb Hanım’a 

tarafeynden icâb ve kabûlü hâvi ve şurût-ı mübtile ve ukûd-ı müfside ve … ve 

muvâza‘adan âri ve beri olarak yirmi dört buçuk aded ayn-i Osmani lira altununa 

bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde efendi-i mumâ-

ileyh dahi müvekkilesi Zeyneb Hanım içün meblağ-ı mezkûra iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan yirmi dört buçuk aded ayn-i Osmani lira 

altununu müşteri-yi mezbûre yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istifâ-i 

hak ettim fi mâ ba‘d dükkan-ı mezkûrun nısf hissesi müşteri-yi mezbûre Zeyneb 

Hanım’ın mülk-i müşterâ-yı sahihi ve nısf- âharı validesi Hacı Hadice Hanım’ın 

mülk-i müşterâ-yı sahihi olub benim vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb 

asla ve kat‘a alaka ve medhâl ve hakkım kalmayub nısf hissesi mezbûre Zeyneb 

Hanım’ın ve nısf-ı âharı validesi mezbûre Hacı Hadice Hanım’ın mülk-i 

müşterâlarıdır keyfe mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr emlâk-ı sâiresi gibi ber vech-i 

mülkiyet mutasarrıfa olsun dedikde vekil-i mumâ-ileyh dahi mukırr-ı mezbûru 

kelimât-ı meşrûhasında tasdik etmeğin gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb 
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ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebi‘u’l-ahir sene ihda ve 

tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl:  

Me’zûn-ı bi’l-efnâ Faziletlu Mehmed Bahaddin Efendi  

… zâde Hacı Hüseyin Bey Efendi 

Biraderi Ömer Bey 

 

Hüküm No: 222 

Kurb-ı Bostancı Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Zeyneb binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Ahmed bin Memiş nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel 

ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 19 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 223 

Şehreküsdü de Arab Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki 

mahallenizde sâkine Fatıma binti … nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu 

tâlibi olan Ali bin Ahmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 19 Rebi‘u’l-ahir sene 91  

 

Hüküm No: 224 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Kilis 

sâkinelerinden ma‘rifetü’z-zât bâ‘isü’l-i‘lâm Hafize binti Davud nâm hâtun 

nefsinden asâleten ve sağir oğlu Dursun Hüseyin ve sağire kızları Zeyneb ve 

Şakire’nin vasi-i mensûbeleri olmağın vesâyeten ve kebir oğlu Mehmed bin Kör Veli 

bin Mehmed’in vekâlet-i mutlaka-i âmme ile vekili olduğu Derviş İbrahim bin Ali ve 

diğer İbrahim bin Yusuf nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine 

hükm-i şer‘i lâhık olmağın vekâlete medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda 

ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havâle buyurulan arz-ı halde ismi muharrer 

Behisni ahâlisinden Mehmed Ağa bin Mustafa nâm kimesneler muvâcehesinde bi’l-

asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbu Mehmed 
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Ağa yedinde olub muâyene olunan sarı renkli bir re’s erkek ester zevcem müteveffâ 

Kör Veli bin Mehmed bin Abdullah Bey mülkü olan kısrağından mütevellid netâcen 

malı olub vefatıyla bana ve vasisi ve vekili olduğum oğullarım ve kızlarım 

merkûmuna mevrûs olub ester-i mevsûf-ı mezkûru bu vecihle benim vasisi ve vekil 

olduğum oğullarım ve kızlarım merkûmunun yedlerimizde mülk-i mevrûsumuz olub 

tarihden dokuz mah akdem Kilis civarında Salebyan kuyusu nâm mahalde kıtâ‘-i 

tarik ester-i mevsûf-ı mezkûru ahz ve gasb idüb şimdi ester-i mevsûf-ı mezkûru 

merkûm Mehmed Ağa yedinde bulmamla suâl olunub mucib-i şer‘isi icrâ ve ester-i 

mevsûf-ı mezkûr asâleten ve vesâyeten ve vekâleten tarafıma teslimine tenbih-i şer‘i 

buyurulmak  

 

Sayfa Numarası: 223 

Numro 30 

 

muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Mehmed Ağa cevabında ester-i 

mevsûf-ı mezkûru tarihden altı mah akdem Hasan Mansur ahâlisinden Maksi Kibar 

bin Hayre nâm kimesneden bin sekiz yüz guruşa iştirâ ettim müdde‘i asıl ve vasisi ve 

vekil-i mezbûre Hafize Hatun’un ber vech-i müdde‘i netâcen mülk-i mevrûsları 

olduğunu bilmem deyu ester-i mevsûf-ı mezkûra vaz‘-ı yedini ikrâr-ı müdde‘iyye-i 

asıl ve vasisi ve vekil-i mezbûrenin mâ‘ada müdde‘âsını inkâr idicek müdde‘iyye-i 

asıl ve vasi ve vekil-i mezbûre Hafize Hatun ber vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı 

mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Hacı 

Mehmed Ağa bin Mehmed ve Kilis ahâlisinden Katırcı Mestan bin Mehmed ve Ali 

bin Mehmed ve Erilli oğlu Yusuf ve Memik bin İbrahim nâm kimesnelerden sırran 

ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan 

Kamlak? oğlu Ali Bey bin Hacı Mehmed Emin ve Kabancı Yusuf bin İbrahim ve 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olub 

eserü’l-iştihâd fi’l-hakika işbu ester-i mevsûf-ı mezkûr işbu işbu Hafize Hatun’un 

zevci müteveffâ Kör Veli ibni Mehmed bin Abdullah’ın mülkü olan kısrağından 

mütevellid netâcen malı olub vefatıyla zevcesi işbu Hafize Hatun’a ve vasisi ve 

vekili olduğu oğulları Mehmed ve Dursun Hüseyin’e ve kızları Zeyneb ve Şakire’ye 

mevrûsolduğu bu vecihle merkûmunun mülk-i mevrûsları olub tarihden on dokuz 

mah akdem Kilis civarında Salebyan kuyusu nâm mahalde kıtâ‘-i tarik ester-i 
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mezkûru ahz ve gasb eylediğine ve ester-i mezkûr müdde‘iyye-i asıl ve vasi ve vekil-

i merkûmunun netâcen mülk-i mevrûsları olduğuna bizler şâhidleriz ve şehâdet dahi 

ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle şehâdetleri makbûle 

olmağın ba‘de’t-tahlifü’ş-şer‘i mucibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i ester-i mevsûf-ı 

mezkûru müdde‘iyye-i asıl ve vasi ve vekil-i merkûme Hafize Hatun’a teslime 

merkûm Mehmed Ağa’ya tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 18 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 225 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Çerkes muhâcirlerinden olub Sivas vilayeti dahilinde Aziziye 

kazası kurâsından Uzun Pınar karyesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-i‘lâm Ağca Bey bin Ali 

Mirza nâm kimesne vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab Deâvi Meclis 

Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havâle buyurulan arz-ı halde ismi 

muharrer Haleb vilâyetine tâbi‘ Maraş kurâsından Tutu? karyesi ahâlisinden ve 

Kılıçlı Aşireti’nden Tino bin Şeyho nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

takrir-i kelâm idüb merkûm yedinde olub muâyene olunan doru erkek tay kendi 

mülküm olan kırağımdan mütevellid netâcen malım olub tarihden dört mah akdem 

Bazarcık nâm mahalde geceleyin sirka ve zâyi‘ olub şimdi merkûm yedinde 

bulmamla suâl olunub mucib-i şer‘isi icrâ ve tay-ı mezkûr tarafıma teslime tenbih-i 

şer‘i buyurulmak muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında tay-ı 

mevsûf-ı mezkûru tarihden iki mah akdem Maraş ahâlisinden Atar oğlu dimekle 

ma‘rûf ismi ma‘lûmum olmayan kimesneden dört yüz guruşa iştirâ ettim sırran 

yedimde malımdır müdde‘i-i merkûmun ber vech-i müdde‘i netâcen malı olub sirka 

ve zâyi‘ olduğunu bilmem deyu tay-ı mezkûra vaz‘-ı yedini ikrâr-ı müdde‘i-i 

merkûmun mâ‘ada müdde‘âsını inkâr idicek müdde‘i-i merkûm ber vech-i meşrûh 

müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ 

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinde zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve 

imza iden Mehmed Said Çavuş Ağa bin Bekir Efendi ve Hacı Mehmed Ağa bin 

Osman ve Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan Ali Efendi bin Yunus ve 

Ahmed bin Hacı Tabib ve Hacı Batran bin Hacı Zekeriya nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olub eserü’l-iştihâd fi’l-hakika işbu muâyene olunan 

doru erkek tay müdde‘i-i merkûm Ağca’nın kısrağından mütevellid netâcen mülkü 

olduğuna bizler şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i 
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şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın ba‘de’t-tahlifü’ş-şer‘i tay-ı 

mevsûf-ı mezkûru müdde‘i Ağca Bey’e teslime merkûm Tino’ya tenbih olunduğu 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 18 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 226 

Kürk ciyan Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Şakire binti Mehmed Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mustafa 

bin Hacı Ahmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 21 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Sayfa Numarası: 224 

Numro 31 

 

Hüküm No: 227 

Kurb-ı Bey Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Şakire binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed Ali 

bin Ali nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-i 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 21 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 228 

Tarla-yı Atik Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Hadice binti Süleyman nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Ömer bin Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel 

ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 21 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 229 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından kurb-ı 

Zincirli mahallesi sâkinlerinden Hüso bin Apo bin Hacı Dursun nâm kimesne meclis-
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i şer‘-i şerif-i enverde medine-i mezbûre ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den 

ve Ermeni milletinden bâ‘isü’l-kitab Urfalı Artin ibni Aruş nâm kimesne mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrir-i melâm idüb akd-i âtiyü’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülk-i 

sahihimde münselik olub mahalle-i mezbûrede kâin bir tarafdan … menzili ve bir 

tarafdan tarik-i âm ve bir tarafdan Küçük Kiyor’un menzili ve bir tarafdan benim 

menzilim ile mahdûd ve mümtâz tulen on beş zirâ‘ ve arzan on iki zirâ‘ ticâri sarf-ı 

arsa-i hâliye-yi derûnunda bulunan  ile olarak tarafeynden icâb ve kabûlü hâvi ve 

şurût-ı mübtile ve ukûd-ı müfside ve … ve muvâza‘adan âri ve beri olarak yedi yüz 

guruşa işbu Artin’e bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde 

merkûm dahi arsa-i mahdûd-ı mezkûr ve mezkûru meblağ-ı merkûm yedi yüz iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı mezkûr yedi 

yüz guruşu müşteri-i merkûm yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istifâ-i 

hak ettim fi mâ ba‘d mahdûd-ı mezkûr arsa ve … müşteri-yi merkûm Artin’in mülk-i 

müşterâ-yı sahihi ve hakk-ı sarihi olub benim vechen mine’l-vücûh ve sebeben 

mine’l-esbâb asla ve kat‘a alaka ve medhal ve hakkım kalmamışdır keyfe mâ yeşâ ve 

hasbe mâ yehtâr emlâk-ı sâire gibi ber vech-i mülkiyet mutasarrıf olsun dedikde 

gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’t-

tâsi‘ aşer min şehr-i Rebi‘u’l-ahir sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl: Güllizâde Osman Saib Efendi 

Bakırcı Bekir 

Nikos Efendi ibni Şehbend Nazar Ağa  

Muhzır İzzet Ağa 

 

Hüküm No: 230 

Karasakal Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Mehmed Emin nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesneye velisi izniyle ve tarafeyn rızaları mihr-i 

müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm Fi Rebi‘u’lahir sene 91 

 

Hüküm No: 231 

Büyük Kızılhisar karyesi imamı efendi gıbbe’s-selâm olunur ki karyeniz 

sâkinelerinden Fatıma binti Abdüllatif nâm bikr-i bâliğanın mâni‘-i şer‘isi yok ise 

işbu tâlibi olan Mehmed bin Hacı Mustafa’ya tarafeyn rızaları velisi izni mihr-i 
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mukaddem ve mihr-i muahhar-ı nizâmiyesi tesmiyesiyle akd-i nikah idesiz ve’s-

selâm  

Fi 23 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 232                                                             

Bayrak Bölüğü Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Zemzem binti Hacı Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi 

olan Abdülkadir bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-

i müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 23 Rebi‘u’l-ahir sene 1291  

 

Hüküm No: 233 

Kozanlı Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Münevver binti Mehmed Emin nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Mehmed Arif bin Ali nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 23 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 234 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab civarında 

sâkin Çerkes muhâcirlerinden bâ‘isü’l-i‘lâm Ağca Bey bin Ali … nâm kimesne 

medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim eylediği 

arz-ı halde ismi muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden Ali bin Ahmed nâm kimesne 

muvâcehesinde  üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Ali’nin yedinde olub 

muâyene olunan yağız … bir re’s bargir yedimde netâcen malım iken tarihden beş 

mah akdem Bazarcık’da  

 

Sayfa Numarası: 225 

Numro 32 

 

Yedimden sirka ve zâyi‘ olub şimdi merkûmun yedinde bulmamla bi’l-istihkâk taleb 

iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında tarihden yirmi beş gün akdem 
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Ayıntab bazarında … Bey oğlu Osman nâm kimesneden üç yüz guruşa iştirâ ettim 

müdde‘i-i merkûmun ber vech-i müdde‘i mülkü olduğunu bilmem deyu bargir-i 

mevsûf-ı mezkûra vaz‘-ı yedini ikrâr mâ‘adâ müdde‘âsını inkâr idicek müdde‘i-i 

merkûm müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-

ı mühür ve imza Çavuş Esad Ağa ve Sarı Ali bin Hacı Bekir ve Ali bin Mehmed nâm 

kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Çerkes Ahmed Ağa bin Hacı Tabib ve Hacı Batır bin Zekeriya 

nâm kimesneler şehâdetlerini işbu muâyene olan bargir-i mezkûr müdde‘i-i merkûm 

Ağca Bey kısrağından mütevellid mülkü olub tarihden beş mah akdem Bazarcık’da 

yedinden sirka ve zâyi‘ olub bu vecihle müdde‘i-i merkûmun mülkü olduğuna biz 

şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde 

şehâdetleri makbûle olmağın mucibiyle ba‘de’t-tahlif ve’l-hükm bargir-i mevsûf-ı 

mezkûru müdde‘i-i merkûm Ağca Bey’e teslimine müdde‘i-i aleyh merkûm Ali’ye 

tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 24 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 235 

Örül karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Fatıma 

binti Hacı Kasım nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Ali bin Mustafa 

nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-i muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleye ve’s-selâm  

Fi 23 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 236 

Kır at karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Aişe binti 

Hasan Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Osman bin Mehmed Ali 

nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-

i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 24 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 237 

Seng-i Hoşkadem Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Nazo binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Hasan 
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bin Amin nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 25 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 238 

Kürkciyan Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur mahalleniz 

sâkinelerinden Fatıma binti Abdülkerim nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yok ise Hafız 

Mehmed Emin bin Kasım nâm kimesneye tarafeyn rızaları velisi izni mihr-i 

mukaddem ve mihr-i muahhar nizâmiye tesmiyesiyle akd-i nikah eyleyesiz  

Fi 25 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 239 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab 

mahallâtından Seng-i Nakkaş mahallesi sâkinelerinden Fatıma binti Mustafa nâm 

hatun validesinden müntakil Eyyum sükût karyesi turâbında kâin bir tarafdan Tatar 

oğlu tarlası ve bir tarafdan tarik-i âm ve bir tarafdan Ali Çavuş’un tarlası ve bir 

tarafdan Emir Ahmed’in oğlu Memik tarlası ile mahdûd ve mümtâz karındaşı 

Mehmed Said ile bi’l-münâsafa müşterek bir kıt‘a altı semen … alur gayr-ı hakkı 

tarlada olan nısf hissesini iki yüz yirmi beş guruş bedel ile Apo Abdullah bin 

Abdullah nâm kimesneye sâhib-i arz-ı huzûrunda firâğ ve firâğ-ı mezkûru takrir ve 

ikrâra tarafından karındaşı bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Said Ağa’yı vekil ve nâib-i menâb 

nasb ve ta‘yin eylediğini mahzar-ı hasm-ı câhidde Bakkal Kara Mehmed bin Ali ve 

Mehmed Şerif bin Memik nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âli sâbit ve 

sübût vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 25 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 240 

Bedirkend karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine 

Fatıma binti Ahmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mustafa 

bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 25 Rebi‘u’l-ahir sene 91      
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Sayfa Numarası: 226 

Numro 33                                      

                                       

Hüküm No: 241 

Kebkeb Mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Emine binti Ali nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Mustafa bin 

Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-i 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 25 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 242 

Hacar? karyesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur karyenizde sâkine … binti 

Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Süleyman bin Bekir nâm 

kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-i muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 25 Rebi‘u’l-ahir sene 91   

 

Hüküm No: 243 

… karyesi imam efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karye-i mezbûre sâkinelerinden 

Aişe Fatıma binti Ali nâm bâkirenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Ali bin 

Arab Mehmed nâm kimesneye mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar nizâmisi 

tesmiyesiyle tarafeyn rızaları ve velisi izniyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 26 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 244 

Haleb vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab’da ticaretiyle sâkin … tüccardan 

bâ‘isü’l-i‘lâm … Ağa Kirkor medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘de takdim eylediği arz-ı halde ismi muharrer medine-i mezbûre 

ahâlisinden Yahudi milletinden Arslan bin Azro nâm kimesne muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ idüb merhûm zımmetinde eşya semeninden üç aded ayn-i mecidi 

altunu alacak hakkım olub teslimâtı olan yirmi dokuz guruş ba‘de’l-ihrâç zımmetinde 

iki yüz seksen dokuz guruş otuz para alacağım kalub taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ 

ve’s-suâl ol dahi  cevabında ikrârlığın yüz altmış guruş … teslimât ziyâde olub 

mahsûb olsun dedikde ol dahi inkâr idüb merkûmdan beyyine taleb olundukda 
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eşyasından izhâr-ı acziyle içine dahi tâlib olmayub ikrâr-ı mucibiyle meblağ-ı 

mezkûr iki yüz seksen dokuz guruş otuz payı müdde‘i-i merkûm … Ağa’ya edâ ve 

teslimiyle Yahudi Arslan ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

Fi 26 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 245 

Kürkciyan mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Seyid Efendi nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan 

Abdurrahman Ağa ibni Saadeddin nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve 

mihr-i müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 27 Rebi‘u’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 246 

Çanak? kapu mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkinelerinden Ümmühani binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu 

talibi olan Mehmed bin Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i 

mukaddem ve mihr-i muahhar-ı nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiz  

Fi 27 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 247 

Soygaz karyesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karye sâkinelerinden Aişe 

binti Maho nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu talibi olan Bekir bin Abdullah 

nâm kimesneye velisi izni mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar-ı nizâmisi 

tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz ve’s-selâm 

Fi 28 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

 Hüküm No: 248 

…  karyesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Elif binti … 

Kahya nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu talibi olan Memik bin Mustafa nâm 

kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar-ı 

nizâmiyesi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz ve’s-selâm  

Fi 28 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 
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Sayfa Numarası: 227 

Numro 34 

 

Hüküm No: 249 

Haleb vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Kara Sakal 

mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-i‘lâm Hacı Mehmed Emin Ağa medine-i mezbûre 

Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim eylediği arz-ı halde ismi 

muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden Kasab Bekir bin İbiş nâm kimesne 

muvâcehesinde  üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Bekir tarihden bir sene 

akdem malımdan ve yedimden iştirâ ve kabz eylediği ma‘lûmü’l-hudûd bahâsından 

iki bin beş yüz guruş ve cihet-i karzdan iki yüz altı guruş ki cem‘an iki bin yedi yüz 

altı guruş merkûm Bekir zımmetinde alacak hakkım olub bana teslimâtı olan yedi 

yüz elli guruş … ve beş yüz elli guruş bir re’s semeninden ki cem‘an bin üç yüz 

guruş meblağ-ı mezkûrdan ba‘de’l-ihrâc ve’t-tenzil bâki bin dört yüz altı guruş 

alacak hakkım kalub meblağ-ı bâki-i mezkûru tarihden on beş gün akdem merkûm 

Bekir’den taleb eyledikde merkûm Bekir ve zevcesi ma‘rifetü’l-zât Fatıma binti 

Paşa’nın oğlu Mustafa nâm Hatun ile … müşterek olduğu Kazlıca Mescid 

mahallesinde kâin bir tarafdan Keloğlan menzili ve bir tarafdan Ali koca menzili ve 

bir tarafdan hâli harabe ve bir tarafdan tarik-i âm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb 

mülk menzilin tamâmını cemi‘-i tevâbi‘ ve levâhık ve kaffetü’l-hukuk ve’l-

mürâfıkıyla meblağ-ı bâki-i mezkûr bin dört yüz altı mukâbelesinde vekil-i mutlakım 

olan Lütfullah babaya tarihden on beş gün akdem bey‘ bi’l-vefâ tariki üzere benim 

içün bey‘ ve ba‘de’t-tahliye teslim eylediğinde ol dahi ber vech-i muharrer  meblağ-ı 

mezkûr mukâbelesinde benim içün iştirâ ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb meblağ-ı 

bâki-i mezkûr bin dört yüz altı guruşu tarih-i kitâbdan on altı mah te’cil ile beher 

mah yetmiş beş guruş taksid ile virüb ecl-i mezkûr hitâmında meblağ-ı mezkûr bin 

dört yüz altı guruşu bana tamamen edâ ve teslim ettiği ben dahi menzil-i mezkûru 

merkûm Bekir ve zevcesi mezbûre Fatıma Hatun’a geru teslime vaad eylemişdim 

şimdi merkûm Bekir menzil-i mahdûd-ı mezkûra vazü’l-yed olub bana teslimden aba 

ve … etmeğin suâl olunub icâb-ı icrâ ve … ivediyle tarafıma teslime tenbih 

buyurulmak muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Bekir cevâbında 

müdde‘i-i merkûm kelimât-ı meşruhasında tasdik ve meblağ-ı bâki-i mezkûr bin dört 

yüz altı guruş müdde‘i-i merkûma deyni ve borcu olduğun ve menzil-i mezkûru ber 

vech-i muharrer bey‘ bi’l-vefâ tariki üzere müdde‘i-i merkûmun vekili merkûm 
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Lütfullah Baba’ya meblağ-ı bâki-i mezkûr mukâbelesinde bey‘ ve’t-tahliye teslim 

eylediğini mezkûr üzere on altı mah ecl-i mezkûr hitâmında meblağ-ı mezkûr bin 

dört yüz altı guruş te’diye etdiği halde menzil-i mezkûru geru kendiye ve zevcesi 

mezbûreye bey‘ ideceğini vaad itmediğini ve menzil-i mezkûr müdde‘i-i merkûm 

Hacı Mehmed Emin Ağa’nın vefâ malı olduğunu merkûm Bekir ve zevcesi mezbûre 

Fatıma Hatun tabiân ikrâr ve i‘tirâf itmeğin alâ mucib-i ikrâra menzil-i mahdûd-ı 

mezkûru ba‘de’t-tahliye müdde‘i-i merkûm Hacı Mehmed Emin Ağa’ya teslimine 

merkûm Bekir ve zevcesi mezbûre Fatıma Hatun’un (silik) birine tenbih ve ilzâm 

olundukları bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

Fi 27 Rebi‘u’l-ahir sene 1291  

 

Hüküm No: 250 

…  karyesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Sultan binti 

Yusuf nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu talibi olan Hasan bin Mustafa nâm 

kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar-ı 

nizâmiyesi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 28 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 251 

İblihan Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalle-i mezbûre 

sâkinlerinden Elif binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu talibi olan 

Mehmed bin İsmail nâm kimesneye velisi izniyle ve tarafeyn rızaları mihr-i 

mukaddem ve mihr-i muahhar-ı nizâmiyesi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

idesiz ve’s-selâm  

Fi 28 Rebi‘u’l-ahir sene 1291 

 

Sayfa Numarası: 228 

Numro 35 

 

Hüküm No: 252 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab 

hânedânından ba‘isü’l-i‘lâm Mehmed Boz Ağa bin Hacı Mehmed Taha Efendi 

medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havale 

buyurulan arz-ı halde ismi muharrer Hayamlı? oğlu Abdülkadir ve imam Hüseyin 
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ebnâ-i Mustafa bin Molla Hasan muvâcehelerinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm 

idüb işbu Abdülkadir ve imam Hüseyin’in babaları gaib-i ani’l-meclis Mustafa bin 

Molla Hasan medine-i mezbûre kurâsından Sam? karyesinde birer şerikim olub 

zımmetinde öküz ve inek ve bargir ve hınta ve şi‘r ve üzüm ve pekmez ve saman 

bahâlarından ve cihet-i karz-ı şer‘iden altı bin sekiz yüz dokuz buçuk guruş alacak 

hakkım olub meblağ-ı mezkûra mahsûben bin iki yüz otuz beş guruşluk pekmez 

tarafıma teslim idüb bâki zımmetinde beş bin altı yüz yetmiş üç buçuk alacak hakkım 

kalub meblağ-ı mezkûr zımmetinde sahih sâlim ez gayr-ı teslimât bana deyn ve 

borcu olduğunu ikrâr ve i‘tirâf idüb bin iki yüz doksan senesi şehr-i Zilhiccesinin on 

beşinci günü meblağ-ı mezkûrun edâsına tarafından emir ve kabul hâvi oğulları 

merkûmân kefil ve zâminler olub meblağ-ı mezkûr beş bin altı yüz yetmiş üç buçuk 

guruş birbirlerine kefil-i bi’l-mal ve kefil-i bi’n-nefs olarak bana deynleri olduğunu 

mübeyyin bir kıt‘a sened virüb ve tarih-i mezkûra gelinceye değin meyânemizde 

cereyân eden ahz-ı i‘tâya müteallike âmme-i deâvi ve mutâlebât ve kâffe-i iman ve 

muhâsemâttan kabûlümü hâvi zımmetimi ibrâ-yı âm-ı sahih-i şer‘i ile ibrâ ve iskât-ı 

hak dahi idüb meblağ-ı bâki-i mezkûru kable’l-edâ ve’l-ifâ tarihden iki mah akdem 

babaları Mustafa firar ve oğulları merkûmân dahi Ayıntab’a nakil hane idecek 

olduklarını haber alub karye-i mezbûrede bulunan hayvanât ve … emeklerinin bi-

garez-i erbâb-ı hibre ma‘rifetiyle (silik) takdir olunarak matlûb-ı ma‘lûmuma 

mahsûben bana verilmesi içün karye-yi mezbûre ihtiyar ve muhtarlarına haber 

gönderdim merkûmunun imzalarıyla mümzi ve mühürleriyle memhûr işbu ibrâz 

olunan bir kıt‘a defter nâtık olduğu üzere hayvanât ve … emeği üç bin altmış guruş 

kat‘ bahâ etmeleriyle meblağ-ı mezkûr alacağım olan meblağ-ı mezkûrdan mahsûb 

olunarak mütebâki iki bin altı yüz on üç buçuk guruş bi-hükmü’l-kefâle merkûmân 

Abdülkadir ve İmam Hüseyin’den hâlâ taleb iderim deyu meâlî takrir-i meşrûhuna 

muvâfık bir kıt‘a sened ibrâz iderek ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûmân Abdülkadir 

ve İmam Hüseyin ccvablarında babaları Mustafa’nın müdde‘i-i mumâ-ileyh 

ciheteyn-i mezkûreteynden ber vech-i müdde‘i gayr-ı ez teslimât sahhü’l-bâki beş 

bin altı yüz yetmiş üç buçuk guruş deyni olduğunu bin iki yüz doksan senesi şehr-i 

Zilhiccesinin on beşinci günü meblağ-ı mezkûr ağa-yı mumâ-ileyh zımmetinde sahih 

sâlim deynimdir deyu ikrâr ve i‘tirâf ve tarih-i mezkûra gelinceye değin 

meyânelerinde cereyân iden ahz ve i‘tâya müteallike âmme-i deâvi ve mutâlebât ve 

kâffe-i iman ve muhâsemâttan kabûlünü hâvi ağa-yı mumâ-ileyhin zımmetini ibrâ-i 

âm ile ibrâ idüb ve bizler dahi tarafından emr u kabûl hâvi meblağ-ı mezkûrun 
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edâsına her birimiz kefil ve zâminler olub ve yine tarih-i mezkûrda meblağ-ı mezkûr 

birbirlerimize kefil-i bi’l-mâl ve kefil-i bi’n-nefs olarak ağa-yı mumâ-ileyhe 

deynlerimiz olduğunu mübeyyen ibrâz eylediği bir kıt‘a senedi dahi virdik deyu 

müdde‘i-i mumâ-ileyhin ibrâz eylediği sened-i mezkûru minvâl-i meşrûh üzere 

olduğunu her biri tâbian ve katiyen ikrâr ve i‘tirâf idüb ancak babamız Mustafa firar 

ettikden sonra müdde‘i-i mumâ-ileyh bizleri Ayıntab’a isteyib babanız firar etmiş 

benim verdiğim hayvanât her ne ise orada kalsun ve … emeği dahi benim olsun ben 

sizden bie şey istemem sizinki size benimki bana ve sizler ile ibrâ olurum demesi 

üzerine hayvanât ve … emeği karye-i mezbûre ahâlisinden birkaç kimesneler 

müdde‘i-i mumâ-ileyhin emriyle noksan kıymet tahmin ve takdir etmiş olduğundan 

babamız malı olan hayvanât vesâire ve … emeği tahmin olunan kıymet üzere 

virmezik babamız geldiğinde da‘vâsı babamız ile görsün her ne kadar bizler kefil 

isek de matlûbu olan meblağ-ı mezkûru dahi babamızdan matlûb itsun deyu suret-i 

def‘ada irâd eyledikleri kelamları meşrû‘ ve iltifâta şâyân olduğu kendilere tefhim ve 

müdde‘i-i mumâ-ileyh Mehmed Boz Ağa’nın dahi ber minvâl-i muharrer hayvanât 

ve … emeğini tahmin ve takdir olan kıymet üzere olurum dimesi meşrû‘ olmadığı ve 

hayvanât-ı mezkûreleri merkûmân reddi lâzım geldiği ağa-yı mumâ-ileyhe tefhim 

olunub ve merkûmân Abdülkadir ve İmam Hüseyin ve ber vech-i meşrûh deyn ve 

kefâlet-i mezkûreyi ikrâr ve i‘tirâf itmeleriyle ikrârları mucibince meblağ-ı mezkûr 

beş bin altı yüz yetmiş üç buçuk guruşu bi-hükmü’l-kefâle müdde‘i-i mumâ-ileyh 

Mehmed Boz Ağa’ya edâ ve teslimleri ile merkûmân Abdülkadir ve İmam Hüseyin 

ilzâm olundukları bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu sene 91    

                                              

Sayfa Numarası: 229 

Numro 36 

 

Hüküm No: 253 

Kürkciyan mahallesi imam efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatıma binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Maho 

bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 29 Rebi‘u’l-ahir sene 91 
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Hüküm No: 254 

Kağar hanesi mahallesi imamı efendi gıbbe’s-suâl inhâ olunur ki mahalleniz 

sakinelerinden Aişe binti Mehmed nâm kimesnenin bâkirenin mâni‘-i şer‘isi yok ise 

işbu tâlibi olan Hacı Emin bin Mehmed nâm kimesne velisi izni ve tarafeyn rızaları 

mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar-ı nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i 

nikah idesiz  

Fi Rebi‘u’l-ahir sene 1291  

 

Hüküm No: 255 

Halebü’ş-şehbâ vilayet-i dahilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından … mahallesi 

sâkinelerinden Emine ve Refuş binti Hacı Mehmed Şerif Ağa ibni Hacı Ahmed 

Efendi nâm hatunlara babaları müteveffâ-yı merkûm Hacı Mehmed Şerif Ağa’dan 

müntakil ve taht-ı tasarruflarında olan medine-i mezbûre kurâsından Seylan karyesi 

turâbında Aktaş nâm mahalde kâin tarafları Emin Bey ve … ve Haleb sirki ile 

mahdûd ve mümtâz kırk sekiz semen alur bir kıt‘a tarlada olan sülüsân hisselerini bin 

altı yüz guruş bedel-i firâğ-ı mu‘teber-i kat‘i ile Abdülvehhab bin Abdi nâm 

kimesneye firâğ ve firâğ-ı mezkûru sahib-i arz huzûrunda takdire ve bedel-i firâğı 

ahz ve kabz taraflarından karındaşları işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Ahmed Efendi her biri vekil 

ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin ol dahi vekâlet-i mezkûru kabûl eylediği mahzar-ı 

hasm-ı câhidde her biri serran ve alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan zât-ı mezbûretânı ârifân Abdullah ve Mehmed ebnâ-i … 

Muhammed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘i 

lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 1 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 256 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından … 

Mahallesi ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm Celah Halil bin Mehmed nâm kimesne medine-i 

mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim eylediği arz-ı halde 

ismi muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden Celah Ali bin Mustafa nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Ali zımmetinde gayr-ı 

ez teslimât-ı bâki iki yüz seksen guruş alacak hakkım olub hâlâ taleb iderim deyu 

ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında meblağ-ı bâki-i cihet-i mezkûreden 

müdde‘i-i merkûma deyn ve borcu olduğunu ikrâr ve i‘tirâf etmeğin alâ mucib-i 
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ikrâra meblağ-ı mezkûr iki yüz seksen guruş müdde‘i-i merkûm Celah Halil’e edâ ve 

teslimiyle medyûn-ı merkûm Ali ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu Fi 1 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 257 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Halebü’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab 

mahallâtından Şeyh Süleyman mahallesi sakinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Kalender oğlu zevcesi ve bakkal oğlu kerimesi Fatıma binti Mehmed ibni Hacı 

Mehmed nâm hatunun sudûrı sağir oğlu Mehmed’in babası velisi Kalender oğlu 

bâ‘isü’l-i‘lâm Ahmed bin Ahmed nâm kimesne medine-i mezbûre Deâvi Meclis 

Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de  takdim ve havale buyurulan arz-ı halde ismi 

muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden Mehmed Ağa bin Ali Bektaş Ağa 

muvâcehesinde bi’l-velâye üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb velisi olduğum sulbî 

sağire oğlum Mehmed’in validesi müteveffiye-i mezbûre Fatıma Hatun muttakil … 

iden bin iki yüz seksen altı senesi mah-ı Saferü’l-hayrın işbu Mehmed Ağa’nın 

babası müteveffâ Bektaş Ağa bin İbrahim bin Mehmed’e on altı aded virdim aded-i 

ayn-i Osmani lira altun edane ve teslim eyledikde merkûm.. yedimden iştirâne ve ahz 

ve kabz ve umûruna harc ve sarfla istihlâl idüb yine sağire-i merkûm malından bir 

aded … dahi bir sene-i kâmile ve adile iki aded-i ayn-i Osmani ve iki aded beyaz 

mecidiye birer rub‘ beyaz mecidiye bey‘ ve teslim merkûmdan iştirâ ve kabz ve 

kabul  

 

Sayfa Numarası: 230 

Numro 37 

 

Cem‘an ciheteyn-i mezkûreteynden merkûm Bektaş Ağa zımmetinden on sekiz aded 

ve bir rub‘ aded-i ayn-i Osmani lira altun ve iki aded beyaz mecidiye ve bir rub‘ 

beyaz mecidiye alacak hakkım olub ve meblağ-ı mezkûru mukâbelesinde medine-i 

mezbûrede vâki‘ olan çarşuda kâin lede’l-ahâli ma‘lûmü’l-hudûdü’l-etrâf bir bab 

mülk hanesi rehin sahih-i şer‘i ile rehin ve teslim ve ben dahi ve teslim ve kabul idüb 

ve meblağ-ı mezkûru kable’l-edâ ve’l-ifâ Bektaş Ağa vefât (kesik) tereke-i 

vâfiyesinde oğlu işbu Mahmud Ağa bi’l-verese vaz‘ü’l-yed olmağın meblağ-ı 

mezkûru babası müteveffâ-yı merkûm Bektaş Ağa’nın tereke-i vâfiyesinde bi’l-

velâye hâlâ taleb iderim deyu takrir-i meşrûhuna muvâfık tarih-i mezkûr (kesik) 
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mevrûde? ve Medine-i Ayıntab nâibi Seyfi Tabib Efendizâde zâdesi … Hamid 

Efendi mühür ile memhûr bir kıt‘a edâne … ibrâz iderek ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl 

merkûm Mehmed Ağa cevabında babası müteveffâ-yı merkûm Bektaş işbu müdde‘i-i 

merkûmun sağir oğlu Mehmed’e ciheteyn-i mezkûreteynden on sekiz aded ve bir 

rub‘ aded ayn-i Osmani (kesik) ve ayn-ı aded beyaz mecidiye ve bir rub‘ deyni olub 

ve boyahane-i mezkûrede ber vech-i müdde‘i rehin ve teslim eylediğin tâbian ikrâr 

ve i‘tirâf idüb ancak babam müteveffâ-yı merkûm Bektaş Ağa hâl-i hayatında 

meblağ-ı mezkûr vâfiyesinde müdde‘i-iden merkûm Ahmed Ağa’ya edâ ve teslim-i 

merkûm Mehmed Ağa ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 2 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 258                         

Halebü’ş-şehbâ’ya tâbi medine-i Ayıntab mahallâtından Şehre Küsdi mahallesi 

sâkinelerinden ma‘rifetü’z-zât bâ‘isü’l-kitâb Ümmühani binti Ali nâm hâtun meclis-i 

şer‘-i şerif-i enverde zevc-i … Hacı Hafız Mehmed Efendi ibni Abdullah mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Hacı Hafız Mehmed Efendi benim … 

olub hâl-i zevciyet kâim iken merkûmun kurâsından hâsıl ve benden altı aylık sağire 

kızı işbu hâzıra meclis bi-hakkü’l-hazâne hücr ve terbiyemde müddet-i … kıbel-i 

şer‘den babası mezbûre Hacı Hafız Efendi üzerine kadr u marûfü’n-nafaka ve kisve 

bahâ karz ve takdir olunmak muradımdır dedikde mezbûr Hacı Hafız Efendi 

Ümmihani Hatun kelimât-ı meşrûhasına (kesik) zikr-i âti meblağ-ı kadr-i marûf 

idüğü mevsûku’l-kelim kimesneler ihbârlarıyla mütehakkık olacağından (kesik) 

mezbûr Hacı Hafız mezbûre Ümmühani Hatun rızalarıyla işbu tarih-i hüccetten 

i‘tibâren külli yevm (kesik) hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ lehu ve hüsne-meâb 

efendi hazretleri merkûm Hacı Hafız Efendi üzerine nafaka ve kisve bahâ karz ve 

takdir buyurub meblağ-ı mağfûr mezkûr külli yevm on paraya mezbûre Firdes’in 

nafaka ve kisve bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce 

istidâneye ve [inde’z-]zaferde babası merkûm Hacı Hafız Efendi üzerine bir vech-i 

hâzıne-i mezbûre Ümmühani Hatun izin ve (kesik) verilmeğin mâ vak‘a bi’t-taleb 

ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmü’s-sâni aşere min şehr-i Rebi‘u’l-ahir sene ihda 

ve tis‘în (kesik) 

Şuhûdü’l-hâl:  

Es-Seyid Mehmed Efendi  

Es-Seyid Hasan Efendi  
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Mehmed Ali Ağa  

Mustafa Ağa  

Muhzır İzzet  

Ve gayruhum  

 

Sayfa Numarası: 231 

Numro 38 

 

Hüküm No: 250 

Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Kurb-ı Kozanlı 

mahallesi ahâlisinden deveci tâifesinden bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed bin Mehmed nâm 

kimesne medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim 

ve havâle buyurulan arz-ı halde ismi muharrer medine-i mezbûre mahallâtından 

kurb-ı Molla Ahmed mahallesi ahâlisinden olub zikr-i âti öküze vaz‘-ı yedi 

mütehakkık olan Hüseyin bin Ömer nâm kimesne muvâcehesinde  üzerine da‘vâ ve 

takrir-i kelâm idüb merkûm yedinde olub muâyene olunan bir re’s mezkûr öküz 

benim … yedimde mülküm iken tarihden kırk gün akdem bu  … karyesi civarında 

zâyi‘ olub şimdi merkûm yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim suâl 

olunub bi-vech-i şer‘isi icrâ ve öküz-i mezkûr tarafıma teslime tenbih-i şer‘i 

buyurulmak muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Hüseyin cevâbında 

öküz-i mevsûf-ı mezkûru tarihden kırk gün mukaddem Kilis kurâsından Makaracık 

karyesi ahâlisinden Mehmed nâm kimesneden üç yüz guruşa iştirâ ettim deyu öküz-i 

mezkûra vaz‘-ı yedi ikrâr ve müdde‘i-i merkûmun mâ‘ada müdde‘âsını inkâr edicek 

müdde‘i-i merkûmun müdde‘â-yı meşrûhuna beyine taleb olundukda husûs-ı 

mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinde zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Mehmed 

Efendi bin Mehmed ve Hasan Efendi ibni Hacı Ahmed ve … Kızılhisar karyesi 

Kahya Mehmede Ali Kahya bin Ali ve Mehmed bin Mustafa nâm kimesnelerden 

sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan 

Vâiz İbrahim Efendi bin Abdullah ve küçük Kızılhisar karyesi Ali bin Arif nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzıran olub eserü’l-iştihâd fi’l-hakika işbu 

muâyene olunan bir re’s mezkûr öküz işbu Mehmed’in şirâen yedinde mülkü 

olduğuna bizler şahidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i 

şer‘iyye etmeleriyle şehâdetleri makbûl olmağın ba‘de’t-tahlifu’ş-şer‘i mucibince 
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ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i öküz-i mezkûru müdde‘i-i merkûm Mehmed’e teslimine 

merkûm Hüseyin’e tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

Fi 2 Cemâziye’l-evvel sene 91    

 

Hüküm No: 260    

Tarla-yı Atik mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Emine binti Hacı Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Mehmed bin Şükür nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel 

ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 3 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 261 

(silik)  oğlu mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Fatıma binti Ayvaz nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Memik bin Memik nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel 

ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 3 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 262 

Halebü’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Hayik 

Zımmiyan mahallesi sâkinelerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den ve Ermeni 

milletinden … dimekle ma‘rûf Uhanis? nâm hatun da babaları Uhamiş?’den 

müntakil olub bâ tapu yed ve mutasarrıflarında bulunan medine-i mezbûre 

kurâsından Küçük Kızılhisar karyesi turâbında kâin tarafları ve Ali Bey oğlu ve 

Hasırcızâde tarlaları ve vadi ile mahdûd dört müstev‘ib bir kıt‘a … tarlayı bin iki yüz 

guruşa ve yine karye-yi mezkûre kâin köprü elinde tarafları tarlası ve tarik-i âm ile 

mahdûd ve on iki müstev‘ib bir kıt‘a tarlası bin iki yüz guruşa bir vech mahdûd iki 

kıt‘a deştî tarlayı iki bin dört yüz guruşa teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den ve Ermeni 

milletinden Kıraç oğlu  
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Sayfa Numarası: 232 

Numro 39 

 

Sarkil veya oğlu nâm kimesnelere ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘i ile ferâğa ve yol ferâğı ahz 

ve kabz ve sahib-i arz huzûrunda ferâğ-ı mezkûru takrire taraflarında işbu bâ‘isü’l-

i‘lâm Kazancı Artin bin Maksi Artini her biri vekil ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin ol 

dahi vekâlet-i mezkûru kabûl eylediği muhzır-ı hasm-ı hâcedde … oğlu Agob Ağa 

bin Kirkor ve … oğlu Bozo bin Agob nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i 

âli sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu  

Fi 2 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 263  

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab 

ahâlisinden Abbaszâde bâ‘isü’l-i‘lâm Hafız Mehmed Efendi’den medine-i mezbûre 

Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim [ve] havâle buyurulan arz-ı 

halde ismi muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden Dâ‘izâde Mehmed Emin Ağa bin 

Hacı Mehmed Emin Bey muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbu 

Mehmed Emin Ağa ve şeriki Ali’in oğlu gâib-i anil meclis Mehmed Emin 

zımmetlerini semen bahâsında vâki‘ gayr-ı ez teslimât dört yüz elli guruş alacak 

hakkım olub meblağ-ı mezkûrun edâsına tarafeynden emr u kabûl hâvi işbu Mehmed 

Emin Ağa’nın babası Hacı Emin Bey bin Mustafa kefil ve zâmin olub meblağ-ı bâki-

i mezkûrun gerek ecl-i merkûmân ve gerek kefil olan babası Hacı Mehmed Emin 

Bey bu tarihe edâ etmeyub kable’l-edâ ve’l-ifâ kefil-i merkûm Mehmed Emin Bey 

vefât idüb tereke-i vâfiyesine oğlu işbu Mehmed Emin Ağa bi’l-verâse vasiyet 

etmeğin meblağ-ı mezkûrun bi-hükmü’l-kefâle babası müteveffâ-yı merkûm tereke-i 

vâfiyesinden hâlâ talebi derim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında 

müdde‘â-yı mumâ-ileyh kâffe-i kelimât-ı meşrûtasında tasdik ve babası müteveffâ-yı 

mezbûrun meblağ-ı mezbûra kefil ve zâmin olduğunu ve meblağ-ı mezkûr dört yüz 

elli guruş müdde‘i-i mumâ-ileyh Hafız Mehmed Efendi’ye cihet-i mezkûreden gayr-ı 

ez teslimât kendiyle şeriki Ali’nin oğlu gâib-i anil meclis Mehmed Emin’in sahih 

sâlim deyni ve borcu olduğu tâbian ve katiyen ikrâr ve i‘tirâf etmeğin alâ mucib-i 

ikrâra meblağ-ı mezkûr dört yüz elli guruş müdde‘i-i mumâ-ileyh Hafız Mehmed 
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Efendi’ye edâ ve teslimiyle merkûm Mehmed Emin Ağa ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

 Fi 2 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Sayfa Numarası: 233 

Numro 40 

 

Hüküm No: 264 

Bâdi-yi defter-i kassâm oldur ki 

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab kurâsından Bostancık karyesi ahâlisinden 

olub bundan akdem vefat iden Emir oğlu Ali bin Hüseyin nâm kimesnenin ve 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem binti Hasan ve sulb-i kebir oğlu Hasan 

ve sağir oğlu Ahmed ve Mehmed ve sağire kızı Zeyneb’e inhisârı şer‘an zâhir ve 

âşikâr olduktan sonra sağirden mezbûrunun umûr-ı tesmiyesine kıbel-i şer‘den vâsi 

nasb ve ta‘yin olunan validesi Meryem taleb ve iltimâs ve ma‘rifeti ve ma‘rifetü’l-

şer‘ ile tahrir ve terkim ve beyne’l-verese bi'l-farizati'ş-şer‘ ile tevzi‘ ve taksim 

olunan müteveffiye-i mezbûrunun terekesi defteridir ki ber vech-i âti zikr ve beyân 

olunur  

Fi 5 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

         Cinsi Fiyat 

1 mülk menzil 500 guruş 

2 adet öküz  500 guruş 

2 batman … 60 guruş 

2 kile Buğday  200 guruş 

1 kile … 75 guruş 

1 adet yatak 100 guruş 

1 adet kilim 20 guruş 

2 … 20 guruş 

20 adet çuval 20 guruş 

Yekun  1495 guruş 
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Resm-i kısmet 37,5 guruş 

Kaydiye için 2 guruş 10 para  

Varaka bahâsı 20 para 

Yekun 40 guruş 10 para 

 

Li’t-taksim beyne’l-verese       1455,5 guruş 

Hisse-i zevce Meryem  181. 35  guruş 

Hisse-i kebir oğlu Hasan  363 . 30 guruş 

Hisse-i sağir oğlu Ahmed      363 . 25 guruş 

Hisse-i sağir oğlu Mehmed    363 . 30 guruş 

Hisse-i sağire kızı Zeyneb     181 . 35 guruş 

                    

Hüküm No: 265 

Bâdi-yi defter-i kassâm oldur ki  

Vilayet-i Halebu’ş-şehbâ’ya tâbi‘ Medine-i Ayıntab kurâsından Bostancık karyesi 

ahâlisinden olub bundan akdem vefat iden Durmuş bin Veli nâm kimesnenin verâset-

i zevce-i menkûha-i metrûkası … binti Akat ve sulb-i sağir oğlu Veli ve Habibe 

kızları Aişe ve Meryem inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra sağirden 

mezbûrunun tesviye-i umûruna taraf-ı şer‘iden vasi nasb ve ta‘yin olan validesi … 

taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifetü’ş-şer‘ ile tahrir ve terkim ve beyne’l-verese bi'l-

farizati'ş-şer‘ ile tevzi‘ ve taksim olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir 

ki ber vech-i âti zikr ve beyân olunur  

Fi 5 Cemâziye’l-evvel sene 91  

 

        Cinsi Fiyat 

Öküz aded: 4 600 guruş 

1 mülk menzil 500 guruş 

1 adet … 60 guruş 

Bargir aded: 1 400 guruş 

Merkeb aded: 2 280 guruş 

Kilim aded: 2 80 guruş 

Çuval aded: 5 50 guruş 

Yatak aded: 2 250 guruş 
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… : 4 30 guruş 

Yekun 2220 . 20 

 

Resm-i kısmet 54 guruş 

Kaydiye 3,5 guruş   

Varaka bahâsı 20 para 

… 60 guruş 

Yekun 118 guruş 

 

Li’t-taksim beyne’l-verese       2102,5 guruş 

Hisse-i zevce … 262,5 guruş 

Hisse-i kebir oğlu Veli  919,5 guruş 

Hisse-i sağire kızı Aişe 459,5 guruş 

Hisse-i sağire kızı Meryem    459,5 guruş 

 

Hüküm No: 266 

Tarla-yı Atik Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Hudûc binti Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise velisi izniyle ve tarafeyn 

rızalarıyla işbu tâlibi olan Mustafa bin Mehmed nâm kimesneye ve mihr-i müeccel 

ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 3 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 267 

Eyhan Mahallesi sâkinelerinden Şakire binti Abdullah nâm seyyibenin şer‘isi yok ise 

velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar-ı nizâmiyesi 

tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 3 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 268 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab 

mahallâtından Seng-i Nakkaş mahallesi sâkinelerinden ma‘rifetü’z-zât Merve binti 

Ali Efendi nâm hatunun bâ tapu taht-ı tasarrufunda olub medine-i mezbûre 

kurâsından … karyesinde takım ok nâm mahalde kâin bir tarafdan Seyid Efendi ve 
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bir tarafdan Hasan tarlaları ve bir tarafdan Macarî ve bir tarafdan tarik-i âm ile 

mahdûd ve mümtâz dört semen … müstev‘ib hakkı tarlada rub‘ hissesini beş yüz 

guruş bedel ile sahib-i arz huzûrunda tarla-yı mezkûre müştereki sulbiyye-i kebire 

kızı Abuş binti Hüseyin Efendi nâm hatuna firâğa ve firâğ-ı mezkûru ikrâr ve takrire 

işbu Behisnivizâde bâ‘isü’l-i‘lâm Mahmud Efendi ibni Mustafa Efendiyi tarafeynden 

vekil ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin eylediği mahzar-ı hasm-ı câhidde mahalle-i 

mezbûre ahâlisinden Mehmed Ağa bin Şerif Ağa ve Mehmed Efendi bin Hamza 

Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘i lâhık 

olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 3 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Sayfa Numarası: 234 

Numro 41 

 

Hüküm No: 269 

Fi’l-asl Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Maraş hânedanından 

iken bundan akdem Maraş’da vefat iden Eşref Efendi ibni es-Seyid Mehmed Sabit 

Efendi’nin kurâsından hâsıl Medine-i Ayıntab sâkinelerinden müteveffiye zevcesi 

Ayuniş Hanım binti el-Hac Mehmed Sadık Bey Efendi’den mütevellide Medine-i 

Ayıntab’da bulunan sulbî sağir oğlu Abdülkadir Molla’nın tesviye-i umûruna bâ 

hüccet-i şer‘iyye vasîsi olan Hacı Abdülbâki oğlu bâ‘isü’l-kitâb Hacı Mehmed Ağa 

meclis-i şer‘-i şerifde takrir-i kelâm idüb bâ hüccet-i şer‘i vasîsi olduğum sağire 

mezbûr Abdülkadir’e babası babası müteveffâya mezbûr Eşref Efendi’den isâbet ve 

intikâl idecek hisse-i … Maraş’a ve hasbe’l-icâb Haleb’e gidüb terekesine vâsi‘ 

malından olanlardan taleb ve da‘vâ idecek olmamla kıbel-i şer‘-i şerifden kader-i 

ma‘rûf ücret karz ve takdir buyurulmak muradımdır dedikde vasi-i merkûm Hacı 

Mehmed Ağa’nın takrir-i meşrûhı vâkı‘a mutâbık ve zikr-i âti meblağ-ı kader-i 

ma‘rûf idüğü zeyl-i rakımda mektubü’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘u’n-

nur zâhir ve mütehakkıkı olmağın hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ lehu ve hüsne-

meâb efendi hazretleri dahi vasi-i merkûm talebiyle işbu tarih-i hüccetden i‘tibâren 

sağir-i mezbûr Abdülkadir malından vasi-i merkûm Hacı Mehmed Ağa’ya külli 

yevm on guruş ücret takdir buyurub meblağ-ı mahdûd-ı mezkûru hıdmet-i mezkûru 

kemâ yenbeğî edâ idüb bi’l-vesâye vaz‘-ı yed eylediği sağir-i merkûm Abdülkadir 

malından ahze vasi-i merkûm Hacı Mehmed Ağa’ya izin ve ruhsat verilmeğin mâ 
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vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmü’s-sâbi min şehr-i Rebi‘u’l-

âhir sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl :  

Me’zûn-ı bi’l-efnâ faziletlu es-Seyid Mehmed Bahaddin Efendi  

(silik) oğlu Mustafa Ağa  

Eril Hacı Yahya Ağa 

 

Hüküm No: 270 

Kürkciyan Mahallesi imamı Efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

… binti Ahmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Ali bin 

Mehmed nâm kimesne velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz  

Fi 4 Cemâziye’l-evveli sene 1291  

 

Hüküm No: 271 

İbrâhimli karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Adile 

binti … nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Durmuş bin Mehmed 

nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccelini ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 4 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 272 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i dahilinde Medine-i Ayıntab kurâsından … 

karyesi ahâlisinden … Hacı Ahmed ve kız karındaşı Fatıma binti Hacı Ahmed 

Ahmed bin Mehmed babaları müteveffâ-yı merkûm Hacı Ahmed’den müntakil olub 

taht-ı tasarruflarında olan karye-yi mezbûre turâbında Karagül nâm mahalde kâin 

tarafları …Hüso ve … oğlu tarlaları ve tarik-i âm … ile mahdûd ve mümtâz terfian 

altı semen müstev‘ib bir kıt‘a … tarlada olan üç rub‘ hisselerini beş yüz yirmi beş 

guruş bedel ve ferağ-ı kat‘î ile nâm kimesneye ferâğa ve ferâğ-ı mezkûru sahib-i arz 

huzûrunu takrire ahz ve kabz ve taraflarından karındaşı işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Mustafa 

bin Hacı Ahmed’in vekil ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin ol dahi vekâlet-i mezkûru 

kabul eylediği mahzar-ı hasm-ı hâcedde her biri sırran ve alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan Ali bin Ali ve Hüso bin Maho nâm 
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kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olduğu bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 4 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 273 

Haleb vilayet-i dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Çukur mahallesi 

sâkinelerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’de ve Ermeni milletinden olub zât-ı 

ma‘rifet-i şer‘i ile … binti Kirkor bin Kiri nâm hatun meclis-i şer‘-i şerifde mahalle-i 

mezbûre ahâlisinden bâ‘isü’l-kitab Vaso nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrir-i kelâm idüb akd-i atiyü’z-zikrin sudûruna silk-i mülk-i sahihimde münselik 

olub mahalle-i mezbûrede kâin bir tarafdan Ohannes menzili ve bir tarafdan tarik-i 

hâssı ve bir tarafdan tarik-i âm ve bir tarafdan Ağya menzili ile mahdûd ve mümtâz 

bir bâb mülk menzilimin tamamını cem‘-i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i (silik) 

ma‘rifetiyle tarafeynden icâb ve kabul hâvi ve şurût-ı mübtile ve ukûd-ı müfside ve 

… ve muvâza‘adan  

 

Sayfa Numarası: 235 

Numro 42  

 

Âri ve berî olarak bin sekiz yüz guruş semen tesmiyesi ve bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile 

işbu … sulbî sağir oğlu … babası velisi merkûm Vaso’ya bey‘ ve temlik ve teslim 

eylediğimde merkûm Vaso dahi menzil-i mahdûd-ı mezkûru sağir oğlu merkûm 

Uhanis meblağ-ı mezkûr sekiz yüz guruş iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl idüb semeni olan meblağ-ı mezkûru sekiz yüz guruş müşteri-i sağir-i merkûm 

Uhanis babası velisi Vaso’dan yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz ve istifâ-

yı hak ettim fi mâ ba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûru tamamı sağir-i merkûm Uhanis 

mülk-i müşterâ-yı sahihi ve hakk-ı sarihi olub benim vechen mine’l-vücûh ve 

sebeben mine’l-esbâb asla ve kat‘a alaka ve medhal ve hakkım kalmamışdır keyfe 

mâ yeşâ ve hasbe mâ yehtâr mutasarrıf olan dedikde merkûm Vaso dahi menzil-i 

mahdûd-ı mezkûru mezbûre … hatundan sağir oğlu Uhanis içün sekiz yüz guruşa 

iştirâ ve semen olan meblağ-ı mezkûru mezbûre hatuna tamamen ve kâmilen edâ ve 

teslim ve mezbûre … hatun kâffe-i kelimât-ı meşrûhasını tasdik etmeğin gıbbe’t-

tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min 

aşer Cemâziye’l-evveli sene ve tis‘în ve mieyetn ve elf  
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Hüküm No: 274 

Bayrak bölüğü Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalle-i 

mezbûre sâkinelerinden Zeyneb [binti] Apo Abdullah nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok 

ise işbu tâlibi olan Mehmed bin Hacı Mustafa’ya velisi izni ve tarafeyn rızaları ve 

mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhud akd-i nikah idesiz 

ve’s-selâm  

fi 8 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 275 

Kürtciyan Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalle-i mezbûre 

sâkinelerinden Aişe binti Osman nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu tâlibi 

olan Ali bin Hasan kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve 

mihr-i muahhar nizâmiyesi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 8 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 276 

Bekir Bey Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Zeyneb binti Süleyman bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 277 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından … 

mahallesi sâkinelerinden Adile binti Ali ibni Mehmed Emin nâm hatun babası 

Ali’den müntakil olub bâ tapu taht-ı tasarrufunda olan Medine-i Ayıntab kurâsından 

Atabey karyesi turâbında kâin bir tarafdan … ve bir tarafdan Memik tarlası ve bir 

tarafdan ve bir tarafdan Hacı Bekir tarlasıyla mahdûd ve mümtâz altı semen bir kıt‘a 

tarlada sülüs hissesini izn-i sâhib-i arzı ve ferâğ-ı mu‘teber kıt‘a ile altı yüz guruşa 

Atabey karyesi sâkinelerinden Meryem binti Osman nâm hatuna ferâğ ve ferâğ-ı 

mezkûru sâhib-i arzı huzurunda takrire ve bedel-i ferâğ-ı olan meblağ-ı mezkûru ahz 

ve kabza tarafeynden karındaşı işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Ali Ağa bin Ali’yi vekil 

ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin ve ol dahi vekâlet-i mezkûru kabul eylediği zât-ı 

mezbûreyi ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye sırran ve alenen lede’t-
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tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan Bekir Ağa ibni Hacı … 

Mehmed Ağa ve Mehmed Ağa bin … nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût 

vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olduğu tescil ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu  

Fi 6 Cemâziye’l-evveli sene 1291     

    

Sayfa Numarası: 236 

Numro 43  

                                                                                                                   

Hüküm No: 278 

Gelin/Kilim karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine 

Fatıma binti Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Halil bin 

Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 7 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 279 

Şehreküsdü Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Adile binti İsmail nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mustafa 

bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fi 9 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 280 

Maarif Paşa Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Halime binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Hüseyin bin Ali nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 9 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 281 

Gülşen Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Asiye binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Kahraman 
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bin Ali nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 9 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 282 

Ayıntab ahâlisinden Kimya oğlu Ali bin Mehmed meclis-i şer‘de medine-i mezbûre 

ahâlisinden Endon oğlu Mustafa muvâcehesinde merkûm bâki kırk sekiz guruş 

alacak hakkım olmağın meblağ-ı mezkûru hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-

suâl merkûm Mustafa cevabında müdde‘i-i merkûm Seyhan … bâki kırk sekiz guruş 

virecek deynim olub meblağ-ı mezkûru müdde‘i-i merkûma tamamen eda ve teslim 

ettim deyu müdde‘i-i merkûm … mukârin … acz-i birle müdde‘i-i merkûm Ali’ye 

yemin verdirmeğin ikrarı mucibince meblağ-ı mezkûr kırk sekiz guruş müdde‘i-i 

merkûm Ali’ye eda ve teslim ilzâm olunduğu ilm-i hayrıdır ki huzûr-ı âlilerine ifade 

ve muahhar i‘lâm-ı şer‘ ile tanzim ile ve takdim olundu  

Fi 9 Cemâziye’l-evveli sene 91  

 

Hüküm No: 283 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Amo 

Mahallesinde Karacalı Bölüğü Mahallesi ahâlisinden Mustafa bin Hacı Mustafa ibni 

Mehmed nâm kimesnenin bâ tapu taht-ı tasarrufunda olan Medine-i Ayıntab 

kurâsından Kitap karyesi turâbında kâin lede’l-ahâli ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf on 

altı kıt‘a hakkı ve gayr-ı hakkı tarlalarda olan nısf hissesi tarla-yı hatt-ı mezkûrelere 

vâzi‘ü’l-yed ve zirâ‘at iden Kitab karyesi ahâlisinden Cafer oğlu Halil’in kızları Aişe 

ve Safiye’nin ammileri … Ali bin Cafer’den tarla-yı hatt-ı mezkûreleri taleb ve 

da‘vâya ve ahz ve kabz ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve tarla-yı hatt-ı mezkûrelerde 

olan nısf hissesini … olan kimesneye izin sahibi arzı ve ferâğ-ı sağir-i kat‘i ile ferâğ-ı 

(silik) ferâğ olan meblağı ahz ve kabz tarla-yı hatt-ı mezkûra müşterek bulunan 

karındaşa işbu bâ‘isü’l-kitab Mehmed Ataş ibni Hacı Mustafa’ya vekâlet-i devriye 

ile vekil ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin ve ol dahi vekâlet-i mezkûru kabul eylediği 

her yerler ber muktezâ-yı irâde-i seniyye sırran ve alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan İsmail bin İsmail ve Hacı Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle merkûm Ali muvâcehesinde ber nehc-i şer‘-i 

şerif (kesik) sâbit ve sübût vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olduğu tescil olunmağın mâ 
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vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmü’s-sâbi‘ min şehr-i 

Cemâziye’l-evveli sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf    

 

Sayfa Numarası: 237 

Numro 44 

 

Hüküm No: 284 

Hafız Çavuş Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalle-i mezbûre 

sâkinelerinden Aişe binti Ali nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu tâlibi olan 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i 

mukaddem ve mihr-i muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhud akd-i nikah idesiz ve’s-

selâm  

Fi 9 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 285 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde bâ‘isü’l-i‘lâm Medine-i 

Ayıntab kurâsından mezkûr karyesi ahâlisinden Mustafa bin Memik nâm kimesne ve 

Hüso bin Memik ve ma‘rifetü’z-zât Zeyneb binti Memik nâm hâtun meclis-i şer‘de 

Ayıntab ahâlisinden olub bundan akdem vefat iden Hacı İbrahim oğlu Mehmed bin 

Memik olan sıgârlarının vasileri olan Hacı İbrahim oğlu İbrahim bin Memik nâm 

kimesne muvâcehe üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbu İbrahim’in karındaşı 

Mehmed’in karye-i mezbûre turâbında kâin bir tarafdan tarik ve bir tarafdan yazı 

dimekle ma‘rûf tarla ve bir tarafdan … ve tarafdan Ali Hoca’nın oğlu Mehmed 

tarlasıyla mahdûd ve mümtâz takriben bin altı yüz … olur bir kıt‘a tarlası olub tarla-

yı mezkûra merkûm İbrahim ve karındaşı Mehmed tarihden yedi sene akdem bağ 

gars ve bir sene tımar ettiklerinden sonra bir senelik bağçe olduğu halde merkûman 

bağ-ı mezkûra tımar ve hizmet idüb bitirmek ve ölünceye değin meâli yarıya olmak 

üzere bağ-ı mezkûr bizlerin yedlerimizde kalmak şartıyla bizlere yarıya virüb bizler 

dahi bağçe-i mezkûra beş sene tımar ve hizmet idüb üç sene asla sene hâsıl olmayub 

dördüncü ve beşinci senelerde seksen sekiz batman pekmez hâsıl olub bitmez de ikna 

idüb kırk dört batman pekmez hisselerimize isâbet idüb altıncı sene bağ-ı mezkûru 

yedlerimizden ahz ile âhire yarıya virüb ölünceye değin yedlerimizden almamak 

şartıyla meâli yarıya vermekle bizler dahi beş senede yüz altmış çift ve kırk yedi fâ‘il 

harc ve sarf etmemekle harc ve sarf etmiş olduğumuz yüz altmış çift ve kırk yedi 
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fâ‘il üçer yeri olan bin sekiz yüz olan bin sekiz yüz guruş idüb iki senede bağ-ı 

mezkûr hâsılâtından almış olduğum kırk sekiz batman pekmez kıymeti olan iki yüz 

altı guruş meblağ-ı mezkûrdan menzil ile bâki bin beş yüz altı guruş ücret 

merkûmeden taleb ve da‘vâ ettiklerimizde merkûm İbrahim bağ-ı mezkûru şart-ı 

mezkûr üzere verdiğini ve yüz altmış çift ve kırk yedi fâ‘il harc ve sarf ettiklerimizi 

külliyen inkâr idüb bizler müdde‘a-yı meşrûhamızı isbât etmek esnasında 

meyânemize ricâl-i müslimîn-i muslihîn tevassut idüb merkûm İbrahim bizlere yalnız 

bin guruş vermek ve bizler ziyade müdde‘âmızdan fâriğ olmak üzere esnâ-yı akd-i 

musâlaha olunub ve her birimiz sulh-i mezbûru kabul eyledik dediklerinde merkûm 

İbrahim mukırr-ı merkûmun kelimât-ı meşrûhasında tasdik ve ber vech-i muharrer 

husûs-ı mezkûr içun yalnız bin guruşa sulh olunduğunu ikrâr eylediğini tescil ve bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu   

Fi 9 Cemâziye’l-evveli sene 1291  

 

Hüküm No: 286 

İbn-i Şeker Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Hadice binti Şeyho nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Hacı Memik bin Abdullah nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 18 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 287 

İbn-i Şeker Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Hadice binti Ahmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Süleyman bin Abdullah nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 23 Cemâziye’l-evveli sene 91 
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Sayfa Numarası:  238 

Numro 45  

 

Hüküm No: 288 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki vilayet-i Haleb’e tâbi Ayıntab kazasında vâki‘ Soyunmaz 

karyesi civârında hayme-nişin Savcılı Aşireti ahâlisinden olub bundan akdem ber 

vech-i âti karye-yi  mezbûreye karîb savt istimâ‘ olunur mahalde cerihâ-i katil 

bulunan Mehmed bin el-Hac Ali Ağa bin Ali’nin verâseti babası merkûm el-Hac Ali 

Ağa ile anası Done Hatun binti Mehmed’e münhasıra olub kable’l-kısme-i âb 

merkûm Hacı Ali Ağa fevt olub veraseti zevcesi mezbûre Done Hatun ile sulbî kebir 

oğulları Süleyman Ağa ve Bekir Ağa ve Ali Ağa’ya ve sulbî sağir oğulları Mustafa 

ve Halil ve sulbiyye kebire kızları Servi ve Server ve Emin Hatun’a ve sağire kızı 

Fatıma’ya münhasıra olduğu mahzar-ı hasm-ı câhidde ber nehc-i şer‘i sâbit ve sübût 

verâsetlerine hükm-i şer‘i lâhık olmağın tashih mes’ele-i mirâsları bi hükmü’l-

münâsaha yüz seksen sehimden olub eshâm-ı mezkûreden yetmiş beş sehimi ümm ve 

zevce-i mezbûreden hatuna ve her birine on dörder sehimden otuz beş sehimi ebnâ-i 

merkûme Süleyman Ağa ve Bekir Ağa ve Ali Ağa ve Mustafa ve Halil ve her birine 

yedişer sehimden otuz beş sehimi benât-ı mezbûrân Servi ve Server ve Aişe ve 

Emine ve Fatıma’ya isâbeti tahkikinden sonra sığar-ı merkuma Mustafa ve Halil ve 

Fatıma’nın tesviye-i umûrlarına ve emvâl-i mevrûselerini ahz ve kabz ve hıfz kebir 

karındaşı merkûm Bekir Ağa kıbel-i şer‘-i şerifeye bâ  hüccet-i şer‘iyye vasi nasb ve 

ta‘yin olunmağın verese-i merkûmeden ebnâ-i merkûmun Süleyman Ağa ve Ali Ağa 

ve zâtları takrir-i şer‘i ile ma‘rûfa olan zevce-i mezbûre Done Hatun’a ve benât-ı 

mezbûrân Servi ve Server ve Aişe ve Emine taraflarından zikr-i câlî husûs-ı da‘vâ ve 

lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya vekâlet-i âmme ile vekil-i müseccel-i şer‘ileri olan 

bâ‘isü’l-i‘lâm merkûm Bekir Ağa Medine-i Ayıntab Meclis-i Deâvisi’nde ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘ meâli-i ukûda Soyunmaz karyesi ahâlisinden … Kahya bin Mehmed ve 

… Mehmed Kahya bin Mustafa ve Şerbetçinin oğlu Memik bin Mustafa ve Kabak’ın 

oğlu Mehmed Ali ve Çolak’ın oğlu Mehmed ve Kıcıkara’nın oğulları Mehmed ve 

Halil ibni Mehmed ve Mustafa bin … Mehmed ve Musa bin Maho ve Kara Ali’nin 

oğlu Hüseyin ve Mehmed Ali’nin oğlu Ahmed ve Şeyho’nun oğlu İbrahim ve 

Hamid’in oğlu Hüseyin bin Mustafa ve İsmail oğlu Mehmed ve İbiş bin Memik ve 

Mehmed bin Maho ve … oğlu Mehmed ve Duvarcı Ali’nin oğlu Osman ve Çeyrek 

Ahmed’in oğulları Hüseyin ve Mehmed ve Ahmed bin … Kahya ve Ali bin bin 
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Ahmed ve Ahmed bin Emin ve Çayır Ali bin Mahmud ve Haytanın oğlu Hüseyin ve 

Mustafa ve Feşmer bin Küzi … oğlu Memik ve Küçük Haydar bin Kara Mehmed ve 

Mehmed Ali bin Ali Kahya ve Oluk oğlu Memik ve … bin Emin ve Molla Seydi ibni 

Osman Hasan bin Osman ve Osman bin … ve Hasan bin Halil ve Memik bin Ömer 

ve Silo bin Çini Mehmed ve Kör Osman bin Maho ve Kör Yusuf bin Mehmed bin 

Mehmed ve Kara Cemo bin Ali ve Selman bin Hüso ve Hızır ve ben ulu Vaso bin … 

ve Osman bin Musa ve Deli Mehmed bin Abdullah ve Ahmed bin Kara Maho ve 

Osman ibni Hüsnü ve Hamid bin Bülbül oğlu ve Ali bin Kel Ali ve Mustafa bin 

Hamid mezbûr Ali’nin oğlu Ahmed ve Tatar Hüseyin ibni Mehmed ve Sarı’nın oğlu 

Maho ve Ali ve Memik bin Memik nâm … muvâcehelerinde nefsine asâleten ve 

sığar-ı merkûmeye … ve müvekkilân-ı merkûmân ve müvekkilât-ı mezbûrâna 

vekâlete da‘vâ ve takrir-i kelam idüb güzerân iden seksen iki senesi Rebi‘u’l-

evveli’nin dokuzuncu günü karye-yi mezbûre ahâlisinden Armut Ali’nin oğlu Bekci 

Ahmed bin Hamid nâm kimesneyi Savcılı Aşireti ahâlisinden Ali bin Ali nâm şahs-ı 

nehâre karye-yi mezbûreye kurşun müşteri-i garib mahallede kâin bağ kenarında 

tüfeng kurşunu ile darb ve cerh ve katl ile karar eylediğinden merkûmun katli 

keyfiyeti ve indaht ettiği tüfenginin Sofi karye-yi mezbûreden ahâlisinden 

hânelerinden ve bulundukları mahallerinden hurûc ile maktûl-i merkûmun katlini 

taharri  

 

Sayfa Numarası: 239 

Numro 46 

 

Ve girift etmek üzere maktûl-i merkûm Bekci Ahmed’in … olan mahalle civarını 

kest ü güzar eyledikleri halde müderrisimiz merkûm Mehmed’e tasarruf idüb maktûl-

i merkûm Bekci Ahmed’in katli merkûm Mehmed olmak za‘miyle üzerine hücûm ve 

merkûma dahi firar ile Savcılı Aşireti’nden ol civarda hayme-nişin bulunan Hamdi 

bin Veli nâm kimesnenin haymesine duhûl ve ihtifâ eylediğinde karye-yi mezbûre 

ahâlisinden otuz kadar nefer merkûm Mehmed’i hayme-i mezkûre derûnundan ihrâc 

ve girift ile ellerini bend idüb maktûl-i merkûm Bekci Ahmed’in … olduğu mahale 

götürüb merkûmu bağ şekillerinden bir bağlayub bu esnada karye-yi mezbûreden sâir 

ahâliler dahi mahall-i mezkûra gelub altmış neferi mütecâviz eşhâs oraya tecemmu‘ 

ile bir ma‘reke-i azime olub müderrisimiz merkûm Mehmed’in etrafını halka misâli 

olub ahâli-i merkûma bi’l-umûm merkûm Mehmed’in üzerine hücûm ile bazıları 
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ellerinde olan bıçak ve bazıları taş ve bazıları değnek ile merkûmu darb ve cerh ve 

katl idüb geldiğinin cerh-i şahsını ve te’sirinden vefat eylediği ma‘lûm ve katl-i 

mezkûrun şahs-ı mu‘ayyeninden sudûrı asla beyyine ve bir kimesnenin ikrar-ı 

makberiyle sâbit olmayub ancak maktûl-i merkûmun sahihini ol vakt-i şer‘-i şerif ve 

memleket cerrahı Çerkes oğlu Hacı Osman Ağa ibni Osman ma‘rifetiyle lede’l-keşf 

ve’l-muâyene merkûmun serepâ … a‘zâsında yüz yirmi kadar bıçak ve taş ve değnek 

yara ve beresi olduğu müşâhede olunub merkûmun cerihâ diyeti karye-yi mezkûreye 

savt istimâ‘ olunur karib ve bir kimesnenin mülk-i sahihi olmayan mahalde ahâli-yi 

mezkûre ve eşhâs-ı mezbûrenin ber minvâl-i meşrûh halka misâli cem‘iyet ve 

ma‘reke arasında bulunub kâtili şahs-ı muayyen ve bu kadar yara ve bere ile katl-i 

mezbûrun şahs-ı vâhideden zuhûru huzûr olmadığından müderrisimiz maktûl-i 

merkûmun kassâme ve diyeti karye-yi mezkûre ahâlisinin erbâb-ı kassâmesine şer‘ân 

lazım geldiği cihetle kassâme ve diyet-i mezbûreyi ol vakt ahâli-yi karye-yi 

mezkûreden taleb ve da‘vâ eylediğimiz misillü güzerân iden seksen altı senesi şehr-i 

Cemâziye’l-ahirinin on beşinci günü medine-i mezbûre Meclis-i Deâvisi’nde 

Ayıntab kazası nâibi … Münib Efendizâde Abdulgafur Hamid Efendi huzûrunda 

bi’l-iddi‘â ahâli-yi mekûme (kesik) merkûm Mehmed’i maktûl-i ol mezbûr Bekci 

Ahmed’in karındaşı olub tarih-i katl-i mezbûrda on iki yaşında sağir ve gayr-ı bâliğ 

bulunan ve ikrârı şer‘ân mu‘teber ve çift meşrûha üzere katlin kendusundan sudûru 

akla ve muâyene-i mansûr olmayan gâib-i anil-beled Mustafa bin Hamdi katl ve 

katlini ikrâr ettiğini hilâf-ı vâki‘ iddi‘â idüb müdde‘âlarımız karye-yi âhar 

ahâlisinden şahid-i âharlar ile isbât idemediklerinden mâ‘adâ merkûmun ikrârı vukû‘ 

bulduğu takdirde evveliyen maktûl vesâire tarafından musaddık ve şer‘ân dahi 

makbûl ve mu‘teber olmamakla ve katl-i mezkûr keyfiyeti ber minvâl-i meşrûh 

vukû‘ bulmağla maktûl-i merkûm Mehmed’in kassâme ve diyeti ahâli-yi merkûmdan 

şer‘ân lazım gelub ahâli-yi merkûmeden mazbût ve muharrerü’l-esâmi altı nefer 

kimesnelere bi’l-ihtiyâr nâib-i mumâ-ileyh huzûrunda ber vech-i şer‘i yemin 

verdirilmeğin mucibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i katil-i mezbûr Mehmed’in diyet-i 

kâmilesi olan on bin dirhem-i şer‘i sim-i hâlisin üç sene tekâsit-i selâsesiyle edâsı 

ahâli-yi merkûmeden şer‘ân lazım gelmekle ahâli-yi merkûme dahi bizlere on beş bin 

guruş ve bir mah üzere mesâliheye talib olub verese-i merkûmede sıgâr bulunduğu 

cihetle mesâlihe-i mezbûreye tarafımızdan muvâfakat olunamayub ol esnada nâib-i 

mumâ-ileyhin vukû‘ infisâliyle iktizâ iden i‘lâm-ı şer‘isi alınamadığından mahkûma 

bahâ olan diyet-i mezkûreyi … tekâsiti üzere ahâli-yi merkûmdan 
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Hüküm No: 289 

Kılıç oğlu Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatıma binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu tâlibi Mehmed bin 

Mustafa’ya tarafeyn rızaları ve velisi izni mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar 

nizâmiyesi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 12 Câ sene 1291                                                                                                                                                                       

 

Sayfa Numarası: 240 

Numro 47 

 

288 Nolu Hükmün Devamı 

Hâlâ asâleten ve vesâyeten ve vekâleten taleb eylediğimden suâl olunub mucib-i 

şer‘isi icrâ olmağın muradımdır didikde gıbbe’s-suâl muharrerü’l-esâmi ahâli-yi 

merkûm cevablarında kazıyye-i ber minvâl-i muharrer olub merkûm Mehmed karye-

yi mezkûreye savt istimâ‘ olunur karîb ve bir kimesnenin mülk-i sahihi olmayan 

mahalde karye-yi mezkûre ahâlisinden altmış neferi mütecâviz eşhâs merkûm 

Mehmed’in etrafını halka misâli olduklarını ve merkûmun ceddinin serepâ a‘zâsında 

yüzden mütecâviz bıçak ve taş ve değnek yara ve beresi olduğu halde cem‘iyet-i 

mezkûre ma‘reke-i mezbûre arasında cerihâ-i katil bulunduğunu ve kangısının cerh-i 

müstahdemden müte’essiren vefat eylediği ma‘lûm olmadığını ve katl-i mezkûrun 

şahs-ı muayyenden sudûru asla beyyine ve bir kimesnenin ikrâr-ı mu‘teberiyle sâbit 

olmadığını ve katlini ikrâr ettiği iddi‘a olunan merkûm Mustafa vakt-i ikrârında on 

iki yaşında sağir-i gayr-i bâliğ bulunduğunu ve tarih-i mezkûrede sâbit mumâ-ileyh 

Abdülgafur Hamid Efendi huzûrunda müdde‘i-i merkûm Bekir Ağa’nın asâleten ve 

vesâyeten ve vekâleten ber vech-i muharrer ahâli-yi merkûmeden kassâme ve diyet 

taleb ve da‘vâ ve ihtiyarıyla altı nefer eşhâs-ı ma‘lûmeye ber vech-i şer‘i yemin 

verilüb diyet-i kâmilesi ile hükm olunduğunu ba‘dehu meblağ-ı mezkûreye 

mesâliheye tâlib olduklarını her biri tav‘ân ikrâr ve i‘tirâf etmeleriyle alâ mucib-i 

ikrâr hem katil-i mezbûr Mehmed’in diyet-i kâmilesi olub karye-yi mezbûre 

ahâlisinin erbâb-ı kassâme ve diyetine suya iktizâ iden ve şer‘ân lazım gelen on bin 

dirhem … tarih-i hükm-i mezkûreden i‘tibâren üç sene hitâmına değin tekâsit-i selâse 

üçe ile müdde‘i-i merkûm Bekir Ağa ile müvekkil ve müvekkileleri merkûmelere 

tamâmen ve kâmilen edâ ve teslim etmek üzere ahâli-yi merkûmeden her birine 

tenbih ve ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu bâki … mine’l-emr 
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tahriren fi’l-yevmü’s-sâlis aşer min şehr-i Ramazan sene seb‘a ve semânin ve 

mieteyn ve elf 

Ed-dâi nâib-i kazâ-i Ayıntab 

 

Hüküm No: 290 

(silik) karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine Aişe 

binti Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mustafa bin Ömer 

nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiz ve’s-selâm  

Fi 10 Cemâziye’l-evveli sene 91  

 

Hüküm No: 291 

Şarkiyan Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti İmamzâde Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise ve işbu tâlibi 

olan Ali bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve mihr-i muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 10 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 292 

(Silik) Halebu’ş-şehbâ vilayeti dâhilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden Çoban oğlu 

Mehmed bin Ömer nâm kimesne tarafından zikr-i âti da‘vâya vekil-i müseccel-i 

şer‘isi bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Emin medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda 

ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havâle buyurulan arz-ı halde ismi muharrer Çoban 

oğlu Memik bin Mustafa muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm 

idüb müvekkilim merkûmun işbu Memik zımmetinde beş senelik menzil icârından 

iki yüz elli guruş ve validesi Aişe Hatun’dan müntakil eşya-yı ma‘lumesi işbu 

Memik Bey‘ ve füruht etmeğin bey‘ ve füruht ettiğini eşya semeninden iki yüz elli 

guruş cem‘ân ciheteyn-i mezkûrundan beş yüz guruş alacak hakkı olmağın meblağ-ı 

mezbûru bi’l-vekâle hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûmun 

cevabında menzil icârından iki yüz elli guruş müvekkile-i merkûm Mehmed’e hâlâ 

zımmetinde deyn ve borcu olduğunu ikrâr idüb ve ziyade müdde‘âsı olan iki yüz elli 

guruşu inkar itmeğin müdde‘i-i vekil-i merkûmdan ziyade müdde‘âsına beyyine taleb 

olundukda husus-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ 
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varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve 

imza iden Mehmed bin Mehmed ve Ahmed bin Ali ve Hüseyin bin Hüseyin nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-iştihâd  

 

Sayfa Numarası: 241 

Numro 48  

 

fi’l-hakika işbu Memik müvekkili merkûma menzil icârından iki yüz elli guruş 

validesi malından bey‘ ve tevkif ettiği eşya semeninden iki yüz elli guruş cem‘ân 

ciheteyn-i mezkûreteynden sahih-i salim? deyn [ve] borcu olduğuna bizler şâhidleriz 

ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle 

şehâdetleri makbûle olmağın mucibince meblağ-ı mezkûr beş yüz guruş müdde‘i-i 

vekil-i merkûm Mehmed Emin Ağa’ya edâ ve teslim merkûm … tenbih ve ilzâm 

olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 293 

Arab Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Leyla binti Sarı nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise ve işbu tâlibi olan Memik bin 

Memik nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve mihr-i 

muaccel-i nizâmiyesi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 10 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 294 

Çakal karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Aişe 

binti Haço nâm  bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Ataş bin Mehmed nâm 

kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i nizâmisi 

tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiniz  

Fi 10 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 295         

İbrahim karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Emine 

binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Ali bin Sim Ali nâm 

kimesne velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i nizâmisi  

tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyeseniz ve’s-selâm  
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Fi 11 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 296 

Haleb vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Çukur mahallesi 

sâkinelerinden Turanzâde Mesud Ağa nâm kimesne medine-i (silik) Deâvi Meclis 

Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘ide enverde medine-i mezbûre kurâsından Tibet 

karyesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan Tibet’in oğlu Mustafa’nın sağire 

kızları Kamer ve Havva’nın tesviye-i umûruna bâ hüccet-i şer‘i vasi-i mansûbı olan 

bâ‘isü’l-kitab Mehmed Ağa mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb işbu 

Mehmed Ağa vasisi olduğu sağiretân-ı mezbûretânin Kamer ve Havva mallarından 

vasi-i merkûm bana on aded ayn-i Osmani lira altunu edâ ve teslim ve ben dahi vasi-i 

merkûm yedinden (silik) ve kabz ve umûrca harc ve sarf istihlâk idüb meblağ-ı 

mezkûr ile semenini işbu tarihden i‘tibâren … kâmil tamamına değin müeccel-i 

mev‘ûdına sağirân-ı mezbûretân mallarından vasi-i merkûm yedinden iştirâ ve kabz 

ettiğim bir aded Acem şalı ağasından üç rub‘ Osmani lira altunu cem‘ân ciheteyn-i 

mezbûreteynden on aded ve üç rub‘ ayn-i Osmani lira altun sağirân-ı mezbûretân 

isim de vâcibü’l-edâ lazımü’l-kaza kendi virecek isimdir dedik gıbbe’t-tasdikü’ş-

şer‘i medine-i mezbûre ahâlisinden Receb Ağazâde Receb Ağa ve Hacı Battalzâde 

Emin Ağa meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda vasi-i merkûm mahzarlarında her biri ikrâr-ı 

tâm ve takrir-i kelâm idüb mukırr-ı merkûm Mesud Ağa’nın zımmetinde sağirân-ı 

mezbûr ciheteyn-i mezkûreteynden on aded ayn-i Osmani lira altun ve üç rub‘ 

Osmani lira virecek deyni olub tarafeynden bi’l-emr ve’l-makbûl kefâlet-i mutlaka-i 

âmme-i sahih-i şer‘iyye ile müte‘âkiben her birimiz kefil ve zâminleriz ve her 

birimiz başka başka meblağ-ı mezkûrun tamamının edâsına tekfîl eyledik dediklerini 

gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’l-

hâdi aşer min şehr-i Cemâziye’l-evveli sene ihda ve tis‘în ve mieteyn  

Şuhûdü’l-hâl :  

Es-seyid Mehmed Efendi  

Es-seyid Hasan Efendi  

Mehmed Ali Ağa 

Muhzır İzzet  

Ve gayruhum 
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Sayfa Numarası: 242 

Numro 49 

 

Hüküm No: 297 

İbrahim karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Şakire 

binti Mehmed Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mahliye bin Ali 

nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 16 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 298 

İtek karyesi imamı imamı efendi inhâ olunur ki karyenizde [sâkine] Emine binti Abdi 

nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu talibi olan Mehmed bin İdris nâm kimesneye 

velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar nizâmiyesi 

tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz ve’s-selâm  

Fi 14 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 299 

Kürkciyan Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Ayoş binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu tâlibi olan Hüseyin 

bin Hüseyin nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve 

mihr-i muahhar nizâmiyesi tesmiyesiyle lede’ş-şuhud akd-i nikah idesiz  

Fi 14 Cemâziye’l-evveli sene 91  

 

Hüküm No: 300 

Güreniz karyesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Fatıma 

binti Bekir nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu tâlibi olan Süleyman bin 

Süleyman nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve mihr-i 

muahhar-ı nizamiyesi tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 14 Cemâziye’l-evveli sene 91 
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Hüküm No: 301 

Kürtciyan mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Aişe binti Abdullah nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Seyid bin 

Osman nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 14 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Sayfa Numarası: 243 

Numro 50 

 

Hüküm No: 302 

Halebu’ş-şehbâ vilâyet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Seng-i 

Nakkaş mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Behisnizâde Hüseyin 

bin Mehmed’in sulbî sağir oğlu Ali ve sağire kızı Emine’nin tesviye-i umûrunu 

ru’iyyet ve mal-ı mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfza vasi nasb ve ta‘yin olunmak 

lazımü’l-ebed olmağla emanetle ma‘rûfa ve istikâmetle mevsûfa ve her vecihle 

vesâyeti sağirân-ı merkûmân haklarında min külli’l-vücûh evveli ve enfi‘ idüğü zeyl-

i rakımda muharrerü’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘u’l-enver zâhir ve 

mütehakkık olan sağirân-ı merkûmânın valideleri ve hâzaneleri râfi‘et-i haze’l-vesîka 

Hadice binti Hacı Mehmed nâm hâtunu hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ lehu ve 

hüsne-meâb efendi hazretleri sağirân-ı merkûmânın vakt-i rüşd-i sadâdlarına değin 

tesviye-i umûrlarına vasi nasb ve ta‘yin buyurub ol dahi vesâyet-i mezkûru ba‘de’l-

kabûl vasi-i merkûma meclis-i şer‘de takrir-i kelâm idüb vasileri olduğum sağirân-ı 

merkûmânın nafaka ve kisve bahâya eşid ihtiyaçları olmağın kıbel-i şer‘-i şerifden 

kader-i ma‘rûf nafaka ve kisve ve bahâ farz ve takdir buyurulmak muradımdır 

dedikde vasi-i merkûmun takrir-i meşrûhunu vâkıa mutâbık ve zikr-i âti meblağ 

kadar ma‘rûf idüğü zeyl-i hacette muharrerü’l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla lede’ş-

şer‘u’l-enver mütehakkık olmağın hâkim-i ve’l-ecnâb efendi hazretleri dahi vasi-i 

merkûm talebiyle işbu tarih-i hacetden i‘tibâren sağirân-ı merkûmânın her biri içün 

külli yevm bir guruş ve ikisi içün külli yevm iki guruş nafaka ve kisve bahâ farz ve 

takdir buyurub meblağ-ı mağrûz-ı mezkûr iki guruş külli yevm sağirân-ı merkûmân 

Ali ve Emine’nin nafaka ve kisve bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfa 

ve lede’l-hâce istidâneye ve vakt-i zaferde bi’l-vesâye hıfzında olan mal-ı 

mevrûslarına red ve rücû‘a vasi-i merkûme Hadice Hatûn’a izin ve ruhsat verilmeğin 
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mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-sâni min şehr-i 

Cemâziye’l-evveli sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

 

Hüküm No: 303 

Cevizlice Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Hurşid bin 

Abdullah nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 15 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 304 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki 

Haleb vilâyet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’den ve Ermeni milletinden bâ‘isü’l-i‘lâm Nersiz bin Artin medine-i mezbûre 

meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havâle buyurulan arz-ı halde ismi 

muharrer Behisni ahâlisinden Güncü Mehmed bin Ahmed muvâcehesinde üzerine 

da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Mehmed zımmetinde gün semeninden bâki 

gayr-ı ez teslimât üç yüz yirmi beş guruş on para alacak hakkım olmağın mablağ-ı 

bâki-i mezkûru hâlâ talebi derim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Mehmed 

cevabında müdde‘i-i merkûma meblağ-ı mezkûr üç yüz yirmi beş guruş on para 

sahih sâlim hâlâ zımmetinde deyn ve borcu olduğunu tâlian ikrâr itmeğin alâ mucib-i 

ikrâra meblağ-ı mezkûr üç yüz yirmi beş guruş on parayı müdde‘i-i merkûm Nersiz’e 

edâ ve teslimi merkûm Mehmed ikrâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu  

Fi 12 Cemâziye’l-evveli sene 91    

 

Hüküm No: 305 

Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye’den ve Ermeni milletinden bâ‘isü’l-i‘lâm Nersiz bin Artin medine-i mezbûre 

Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de  takdim ve havâle buyurulan arz-ı 

halde ismi muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den ve 

Ermeni milletinden … taşçı oğlu Eyuş muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i 

kelâm idüb merkûm zımmetinde gün bahâsından bâki yüz otuz beş guruş alacak 

hakkım olmağın meblağ-ı mezkûru hâlâ talebi derim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol 
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dahi cevabında müdde‘i-i merkûm Nersiz’e meblağ-ı mezkûr yüz otuz beş guruş 

cihet-i mezkûreden zımmetinde sahih sâlim deyn ve borcu olduğu tâbian ve 

kat‘iyyen ikrâr ve i‘tirâf itmeğin alâ mucib-i ikrâra meblağ-ı mezkûr yüz otuz beş 

guruş müdde‘i-i merkûm Nersiz’e edâ ve teslimle merkûm Eyuş ilzâm olunduğu bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 13 Cemâziye’l-evveli sene 91 

                        

Hüküm No: 306 

Telkar karyesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkinelerinden 

Hadice binti Ahmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu tâlibi olan Halil bin 

Yusuf nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve mihr-i 

muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 15 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 307 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab 

mahallâtından Amo mahallesi sâkinelerinden Hayırlı binti Abdullah bin Abdullah 

nâm hâtun tarafından zikr-i âti da‘vâya ve lede’l-hâce sulh-i ibrâya vekâleti zât-ı 

mezbûreyi ârifân Mehmed bin Mehmed ve Ahmed bin Mustafa nâm kimesneler 

şehâdetleriyle sâbit olan bâ‘isü’l-i‘lâm İsmail Refet Ağa ibni İsmail medine-i 

mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve  havâle 

buyurulan arz-ı halde ismi muharrer Kalender oğlu Ahmed bin Ahmed 

muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb işbu Ahmed 

müvekkilem mezbûre Hayırlı Hatûn’un müteveffiye kızı Fatıma binti Mustafa 

Ağa’nın zevcesi dâhil olub hâl-i zevciyet beyyinelerinde kâim iken işbu Ahmed’in 

kurâsından hâsıl ve müvekkilem mezbûrenin kızı müteveffiye mezbûre Fatıma’dan 

mütevellid Ahmed nâm sağirin müvekkilem mezbûre Hayırlı Hatûn’dan min kable’l-

âm ceddesi olub bi-hakkü’l-hazâne hücr ve terbiyesinde olmağla sağir-i merkûm içün 

bin iki yüz seksen üç senesi Zilkadesi’nin ikinci gününden i‘tibâren Medine-i 

Ayıntab nâibi olan Divriğili es-Seyid Ali Rıza Efendi ibni Mehmed Efendi külli 

yevm iki guruş nafaka ve kisve bahâ farz ve takdir ve bir kıt‘a hüccet virüb 

müvekkilem mezbûre dahi izin-i şer‘le istidâne iderek altı sene sağir-i merkûm 

Ahmed’in nafaka ve kisve bahâ vesâir levâzım-ı zarûriyesine yedi yüz yirmi 

guruşdan altı senede dört bin üç yüz yirmi guruş harc ve sarf ile meblağ-ı mezkûru 
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sağir-i merkûm Ahmed’in validesinden müntakil terekesine bi’l-vilâye vaz‘-ı yed 

iden babası işbu Ahmed’den bi’l-vekâle taleb ve da‘vâ etmekde merkûm Ahmed dahi 

sağir oğlu Ahmed bi-hakkü’l-hazâne müvekkilem ceddesi … Hâtun hücr ve 

terbiyesinde olduğunu ve cedde-i mezbûre Hayırlı Hâtun talebiyle sağir-i merkûm 

Ahmed içün tarih-i mezkûreden nâib-i mumâ-ileyh külli yevm iki guruş nafaka ve 

kisve bahâ farz ve takdir ve bir kıt‘a hüccet verdiğini ve altı sene cedde-i hâzane-i 

mezbûra … iderek sağir-i merkûm Ahmed’i infâk ve iksâ eylediğini ve dört bin üç 

yüz yirmi guruş terâküm ettiğini ikrâr idüb müvekkilem mezbûre dahi meblağ-ı 

mezkûr dört bin üç yüz  

 

 Sayfa Numarası: 243 

Numro 50 

 

Yirmi guruşdan bin üç yüz yirmi guruşunu sağir-i merkûm Ahmed’e … hibe ve bahş 

ve üç bin guruş verilmek üzere râziye olmağın meblağ-ı mezkûr üç bin guruş 

merkûm Ahmed’den bi’l-vekâle hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl 

merkûm Ahmed cevabında müdde‘i-i vekil-i merkûmun kâffe-i kelimât-ı 

meşrûhasında tasdik ve sağir oğlu Ahmed’in ceddesi mezbûre Hayırlı hâtun yevmiye 

iki guruş nafaka ile altı sene infâk ettiğini ve senevi yedi yüz yirmi guruşdan dört bin 

üç yüz yirmi guruş nafaka terâküm idüb meblağ-ı mezkûreden bin yirmi guruşunu 

sağir-i merkûm Ahmed’e … hibe ve bahş eylediğini ve üç bin guruş nafaka ve kisve 

bahâdan vireceği olduğunu ve sağir oğlu Ahmed’in validesi Fatıma Hâtun’dan 

mevrûs nukûd ve eşyasına bi’l-velâye vaz‘-ı yedini tâbian ikrâr etmeğin alâ mucib-i 

ikrâra meblağ-ı mezkûr üç bin guruşu sağir-i merkûm Ahmed’in malından hâzane-i 

cedde-i mezbûre Hayırlı Hâtun’a edâ ve teslim etmek üzere ab-ı merkûm Ahmed 

ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 16 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 308 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Şarkiyan 

mahallesi sakinlerinden Mehmed ve Ahmed bin Hasan ibni Mehmed ve li-ebeveyn 

kız karındaşları ma‘rifetü’z-zât Adile binti Hasan ibni Mehmed nâm hâtun meclis-i 

şer‘-i şerif-i enver ve mahfil-i dîn-i münif-i erenlerde her biri ikrâr-ı tâm ve takrir-i 

kelâm idüb … Şeyh Bahaddin Yusuf nâm vâki‘in evladından ve refikinin … olub 
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vakf-ı mezbûr hâsılâtından hisse-i behiyyelerimizi Haleb evkâf-ı sandukundan ve 

vaz‘u’l-yed olanlardan taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabz ve makbuzu bizlere irsâl ve 

isâle husûs-ı mezkûrun mütevekkıf olduğu umurun külliyete taraflarımızdan fi’l-ecel 

Medine-i Ayıntab ahâlisinden olub hâlâ Halebu’ş-şehbâ’dan … süvari ikinci alayının 

kâtibi olan Ali Rıza Efendi ibni el-hac Mehmed Ağa nâm kimesneyi ol tarafda 

kabûlüne … her yere vekil ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin eyledik dediklerini 

gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-

sâlis aşer min şehr-i Cemâziye’l-evveli sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl     

İmamzâde Hüseyin Ağa  

Serkez zâde Ahmed Efendi  

Mehmed Ağa bin Hasan 

Muhzır İzzet   

Ve gayruhum                            

 

Hüküm No: 309 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab 

mahallâtından Hacı Halil Hânesi sâkinlerinden Ahmed ve Mustafa bin Ali Osman 

bin Mustafa ve kız karındaşları Hasibe binti Ali Osman bin Mustafa nâm hâtun 

babaları Ali Osman’dan müntakil olub medine-i mezbûre kurâsından Gelin karyesi 

turâbında vâki‘ Kara ok nâm mahalde kâin bir tarafdan Hacı Mehmed tarlası ve bir 

tarafdan Aişe Hâtun tarlası ve iki tarafdan tarik-i âm ile mahdûd takriben yedi semen 

… müstev‘ib bir kıt‘a gayr-ı hakkı tarlada olan dört sehim i‘tibârıyla üç sehim 

hisselerini tamamı beş yüz guruş üç yüz yetmiş beş guruşa Göremeli oğlu Ali nâm 

kimesneye izn-i sahib-i arzı ve ferâğ-ı mu‘teber kat‘i ile ve ferâğ-ı mezkûru sahib-i 

arzı huzûrunda takrire bedel-i ferâğ olan meblağ-ı mezkûru ahz ve kabz taraflarından 

… oğlu işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Mustafa bin Mehmed nâm kimesneye her birisi vekil-i 

nâib-i menâb nasb ve ta‘yin ve ol dahi vekâlet-i mezkûru kabul eylediği mahzar-ı 

hasm-ı câhidde her biri sırran ve alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde idikleri 

ihbâr olunan İmamzâde Hüseyin Ağa ibni İmam Hüseyin Ağa ve Serkez zâde 

Ahmed Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âli sâbit ve sübût 

vekâlet-i hükm-i şer‘i lâhık olduğu tescil ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

ve’s-selâm  

Fi 14 Cemâziye’l-evveli sene 91 
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Hüküm No: 310 

Hızır Çavuş Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalle-i 

mezbûrede sâkine Asiye binti Mehmed Şerif nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu 

tâlibi olan Mustafa bin Ebuzer nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i 

mukaddem ve mihr-i muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz  

Fi 17 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 311 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden ve teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden bâ‘isü’l-i‘lâm Nersiz bin … nâm kimesne 

medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer’de takdim ve havâle 

buyurulan arz-ı hâlde ismi muharrer teb‘a-i merkûmeden Karuca 

 

Sayfa Numarası: 245 

Numro 52  

 

İbni Kiyork nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb 

merkûm Karuca zımmetinde cihet-i karz-ı şer‘iden doksan iki buçuk guruş alacak 

hakkım olub hâlâ   talebi derim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında 

meblağ-ı mezkûr doksan iki buçuk guruş müdde‘i-i merkûm Nersiz’e deyn ve borcu 

olduğunu ikrâr ve i‘tirâf etmeğin al3a mucib-i ikrâra meblağ-ı mezkûr doksan iki 

buçuk guruş müdde‘i-i merkûm Nersiz’e edâ ve teslimiyle medyûn-ı merkûm Karuca 

ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 13 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 312 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden Hacı 

İbrahim oğlu bâ‘isü’l-i‘lâm İbrahim bin Memik nâm kimesne medine-i mezbûre 

Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havâle olan arz-ı halde 

isimleri muharrer teb‘a-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden ve Kalyoncu 

esnafından David ve … ibni Artin nâm kimesneler muvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ 

ve takrir-i kelâm idüb merkûmân zımmetlerinde cihet-i karzdan yüz otuz guruş 
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birbirine kefil-i bi’l-mâl ve kefil-i bi’n-nefs olmak üzere alacak hakkım olub hâlâ 

taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl merkûmân cevablarında kefil-i bi’l-mâl ve 

kefil-i bi’n-nefs cihet-i mezkûra deyn ve borçları olduklarını ikrâr lakin müdde‘i-i 

merkûm altmış guruş teslimâtları olduğunu iddi‘a idüb ol dahi inkârına … beyyine 

taleb olundukda isbâtdan izhâr-ı aczleriyle bi’t-taleb yemin verilmeğin mucibince 

meblağ-ı mezkûr yüz otuz guruş müdde‘i-i merkûm İbrahim edâ ve teslimleriyle 

medyûn-ı merkûmân David ve …’den her biri ilzâm olundukları bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 17 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 313 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Cevizlice 

mahallesi sâkinelerinden Fatıma ve Hadice binti Molla Mehmed bin Kartal oğlu nâm 

hâtunlara babalarından müntakil Beylerbeği karyesi turâbında kâin iki tarafdan tarik-i 

âm ve bir tarafdan Kürd Osman oğlu Mehmed tarla[sı] ve bir tarafdan karye-yi 

mezbûre ile mahdûd üç semen … olur gayr-ı hakkı bir kıt‘a tarlalarını sahib-i arz 

huzûrunda bin iki yüz bedel ile Bakkal Kara Mehmed Ağa’ya ferâğ ve ferâğ-ı 

mezkûru ikrâr ve takrire taraflarından zevcleri olan bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed bin 

Mustafa ve Bekir bin Abdurrahman nâm kimesneleri vekil ve nâib-i menâb nasb ve 

ta‘yin eyledikleri mahzar-ı hasm-ı câhidde sırran ve ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Hacı Mustafa bin Hacı Mustafa ve Hasan 

Ağa bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âli sâbit ve sübût 

vekâletlerine hükm-i şer‘i lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 17 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

Hüküm No: 314 

Minarebaşı Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Hadice binti Mustafa nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Seyyid bin Mustafa nâm kimesneye velisi izniyle ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmisi  tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 17 Cemâziye’l-evveli sene 91                                                       
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Hüküm No: 315 

Ümranlı? Mahallesi imamı efendi efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalle-i 

mezbûrede sâkine Hadice binti Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok işbu tâlibi olan 

İbrahim bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i 

mukaddem ve mihr-i muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd  akd-i nikah idesiz  

Fi 18 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 316 

İbn-i Şeker Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Şakire binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Şakir 

bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 17 Cemâziye’l-evvel sene 1291                                                    

 

Sayfa Numarası: 248 

Numro 55 

 

Hüküm No: 317 

Halebu’ş-şehbâ vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât  [eden] Dâizade Hacı Mehmed Emin Bey ibni Mustafa Ağa’nın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkeleri Hadice binti Ahmed ve Aişe binti Hamek ve Saduc 

binti El-hac Mehmed Arif ve sulb-i kebîr oğulları Mehmed Şerif ve Mehmed Emin 

ve Mehmed Sadık ve Ahmed ve Mehmed Ağalara ve sağîr oğulları Hasan ve 

Mehmed Arif ve Hüseyin ve Nuh ve Mustafa’ya ve sağire kızları Firdevs ve 

Nasile’ye ve kebire kızları Hadice ve Hamide hâtunlara inhisâr-ı zâhir ve aşikâr 

oldukları halde verse-i merkûmundan ebnâ-i merkûmuna Mehmed Şerif ve Mehmed 

Emin ve Mehmed Sadık ve Ahmed ve Mehmed Ağa ve zevcât-ı mezbûrattan 

ma‘rifet’üz-zât Hatice ve Haduc hâtunlar ve benât-ı mezbûrattan Haduc ve (…) 

Hâtunlar taraflarından zikr-i âti dâ‘vaya vekil-i şer‘ileri ve sağirden ve mezbûrundan 

Hasan ve Mehmed Arif ve Firdevs ve Naile’nin vasisi bâ‘is’ül-ilâm Mehmed Arif 

Efendi ibni Hacı Mehmed Arif Ağa ve diğer sağir oğulları Hüseyin ve Nuh ve 

Mustafa’nın vasisi vâlidesi zevcât-ı mezbûrattan mâ‘rifet’ü’z-zât Aişe Hatun’un 

vekil-i i  şer‘isi Mehmed Ağa Medine-i mezbûre de‘âvi meclis odasında makûd-ı 

huzûr-ı şer‘den takdîm ve havâle ettirilen arz-ı halde ism-i muharrer Medine-i 
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mezbûre ahâlisinden Çimencizâde Mustafa Ağa ibni Osman nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine bi’l-vekâle dâ‘va ve takrir-i kelâm edip işbu Mustafa Ağa 

zimmetinde müteveffâ-i mezbûr Hacı Emin cihet-i deyn-i şer‘inden ba-sened üç bin 

kuruş alacağı hakkı olup altı yüz kuruşun bâ-belge karye-i Kavak öşründen mahzûb 

edip bâki zimmetinde iki bin altı yüz kuruş alacak hakkı olup kable’l-ahz ve’l istiğfa 

vefât edip meblâğ-ı mezkûr verese-i mütevekkileden merkûmuna mevrûs olmağın 

meblağ-ı baki-i mezkûr iki bin altı yüz kuruş bi’l-vekâle hâla taleb ederim deyu 

bâ‘de’d-dâ‘va ve’s-suâl merkûm Mustafa Ağa cevabında müteveffâ-yı Duâcızâde 

Hacı Emin Bey’e cihet-i deyn-i şer‘iden üç bin kuruş zimmetinde olup altı yüz kuruş 

bâ-belge karye-i Kavak ağşârından teslim ettim bâki iki bin altı yüz kuruş hâla 

zimmetimde sahîh-i sehm deynim kalıp ve kable’l-ahz ve’l istiğfa vefât edip meblâğ-

ı mezkûru verese-i merkûmuna mevrûse olmuştur [silik] meblâğ-ı bâki-i mezkûr iki 

bin altı yüz kuruşunu müteveffâ-i merkûmun ile zimmetinde eyni olduğu ve kable’l-

ahz ve’l istiğfa vefât edip meblâğ-ı mezkûr verese-i merkûmuna mevrûs olunup 

tâbiyân ve katiyyen ikrâr ve itiraf ettik de alâ mûcib-i ikrârihî meblâğ-ı mezkûr iki 

bin altı yüz kuruş müdde‘iyana vekâleten merkûmuna Mehmed Arif Efendi’ye ve 

Mehmed Ağa’ya irâd ve teslim ile merkûm Mustafa Ağa imzası olunduğu tescil ve 

bi’l-iltimas huzur-ı âlilerine ilâm olundu. 

Fi 19 Cemâziye’l-evvel 1291 

 

Hüküm No: 318 

Haleb vilâyet-i celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Kurb-ı Zencirli 

mahallesi ahâlisinden ve teb‘â-i devlet-i âliyye’den ve Ermeni milletinden bâ‘is’ül 

ilâm  Tütüncü Haçer bin Akob ve Aya bin Akob ve Kolanyacı Karabet ve  Kirkor ve 

Bacaksız oğlu Sanil medine-i mezbûre deâ‘vi meclis odasında mâkud-ı huzûr-ı 

şer‘de takdîm ve havâle buyrulan arz-ı halde ism-i muharrer mahalle-i mezbûre 

ahâlisinden Sayet Abdullah muvâcehesinde Medine-i mezbûrede evkâf muhasebecisi 

vekili Muhlis Efendi hâzır olduğu halde üzerine dâ‘va ve takrîr-i kelâm edip 

mahalle-i mezbûrede vâki Kadıoğlu bir kimesnenin hânesi dahilinde olmayup dehliz 

de kâin tatlı su bir kuyu olup kuyu-ı mezkûr kadimden vakf olup mahalle-i mezbûre 

Çakmezkerde … kimesneler sudan dolayı ihtiyacâtı vâki‘ alarmı kayd-ı mezkûrdan 

def‘ ede gelip kadimen kayd- mezkûr vakf olagelmişti vakf olan mezkûr kuyuya işbu 

su  şer‘i müdâhil etmeğin muttâsilesinin men‘i ile kuyu-ı mezkûr kâdimi vecihle 

vakfın üzerine olunmak muradı  bâ‘de’d-dâ‘va ve’s-selâm edildiği cevâbında kuyu-yı 
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mezkûr benim mülküm olan menzilim dahilinde mülküm olup suyu duvarın bundan 

akdem mahrûm oldukda kuyu-yı mezkûr-u taşra bırakıp kuyuya  duvarına ettim 

kuyu-yı mezkûr benim mülkümdür vakıf değildir deyu ve kabzını inkâr etmeğin 

sûret-i müdâfasına fetvâ-i şerif lede’l havâle müdde‘iyunu merkûmdan  kuyu-yı 

mezkûr vakf olup kadîmi olmak üzere intikal edegeldiklerini isbât  vakf olmak üzere  

intikâl edecekleri deyu verilen cevâb-ı şer‘iye binâen müdde‘iyûnu merkûmundan bir 

kuyu-yı mezkûr kadîmen vakf olduğuna beyyine taleb olundukda müdde‘iyun-ı 

merkûmuna ber vechi meşrû müdde‘ası  ârifân ve her biri bir muktezâ-yı irade-i 

seniyye ve ba- varaka-i mestûre seren ve alenen lede’t-tezkiye adl ve  idikleri ahyâr 

imzana Lütfullah baba bin Hafız Mahmud Abacı Mustafa’ya Ali nâm kimesneler 

şehâdetleriyle ber-nech-i şer‘i âli bi’l-mûvâcehe meşrûhan ve mufassalen isbât 

etmeğin mûcibince kuyu-yı mezkûrun vakfiyyetle bâ‘de’l-hükmü’ş-şer‘i kuyu-yı 

mezkûr vakf olunmak üzere îfâ ve müdde‘i-i aliye merkûm su bi-vechi şer‘i müdâhil 

men‘ kılındığı bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilelerine ilâm olundu  

Fi 20 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Sayfa Numarası: 249 

Numro 56 

 

Hüküm No: 319 

Kurb-ı Kozanlı Mahallesi imamı Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur mahallenizde 

sâkine Fatıma binti Hacı Mehmed nâm bâkirin mâniʻ-i şerʻîsi yoğsa işbu talibi olan 

Süleyman bin Hamid nâm kimesneye velîsi ve tarafeyn rızâları mihr-i mukaddem ve 

mihr-i muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesin ve’s-selâm  

Fî 22 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 320 

Haleb vilâyeti celîlesi dahilinde Medine-i Ayıntab Mahallâtından Emirgülü 

Mahallesi sâkinlerinden Kerime binti Hacı Mehmed Efendi ibni Mehmed nâm 

hatuna tarafından zikr-i âtî daʻvâya sulh ve ibrâya vekâleti zât-ı mezbûreye ârifân 

Memed Salih bin Dede Hüseyin Efendi ve Mehmed nâm Mehmedim nâm kimesneler 

şehâdetleriyle sâbit olan babası baʻisü’l-iʻlâm Hacı Mehmed Efendi meclis-i şerʻî 

şerîfi enverde takdîm ve havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi-i muharrer Mehmed bin 

Hacı Ali nâm kimesne muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine daʻvâ ve takrîr-i kelâm 
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edüb işbu Mehmed kasssam müvekkilem mezbûrenin zevc-i râzı olub tarihden beş 

mah akdem kızım mezbûreyi ve merkûmda ferâsetinden hâsıl ve kızım-ı mezbûreden 

mütevellîde sağire kızı Ayşe  bilâ nafaka vela münfak bırakub diyâr-ı Ahmed’e 

gidüb ve Hüseyin nükûdet dahi istiʻzâr etmeyüb kızım mezbûre tarih-i mezkûr 

kendi içün külli yevmin iki guruş ve sağire-i mezbûre Ayşe için bir guruş hükm-i 

şerʻî  enfâ  hazretlerine nükûd-ı takdîr etdirüb ve bir kıtʻa sohbete razı olub dört 

yüz beş guruş nükûd-ı terâküm edüb kızım mezbûre meblağ-ı mezkûrde istidâne 

edüb harc ve sarf edüb bu cihetle zevc-i merkûm Mehmed zimmetinde dört yüz 

guruş ve heyet-i karz-ı şerʻîde sekiz yüz guruş heman bin iki yüz guruş alacağı 

olduğunu daʻvâ edüb husûs-ı mezkûr üzere miyânemizde münâzaat-ı kesîre vâkıʻa 

olub el-hâletü hazihi meyânemize musliun tevassutuyla meblağ-ı mekûrun dört yüz 

guruşundan sarf-ı nazarla sekiz yüz guruş virmek üzere nişân-ı akd-i mesâlihe olunub 

her birimiz sulh-ı mezbûru kabûl edüb bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûr sekiz yüz 

guruş … hala merkûm Mehmed’in taleb ederim deyu baʻde’d-daʻvâ ve’s-suʻal 

merkûm Mehmed cevâbında zevcesi mezbûre Kerime Hatuna vekâleten babası işbu 

Hacı Mehmed Efendi ber vech-i meşrûh bin iki yüz guruş cihet-i mezbûre 

mezkûrînden alacak hakkı olduğunu daʻvâ edüb meyânımızda muhâsamât-ı kesîre 

olub baʻdehû meyânımıza musliun tevassutuyla mezbûre Kerime Hatuna sekiz yüz 

guruş virmek üzere mesâlih olunub bedel-i sulh olarak mezbûre Kerime Hatuna sekiz 

yüz guruş zimmetimden deynim vardır deyu tâyian ve katiyen ikrâr etmeğin amel-i 

muʻceb ikrâra meblağ-ı mezkûr dört yüz guruş müddeʻî-i vekîl-i mezbûr Hacı 

Mehmed Efendi edâ ve teslîmiyle ittisâm oldunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine 

iʻlâm olundu Fî 21 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 321 

Bostancı Mahallesi imamı Efendi baʻde’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Mustafa nâm seyyibenin mâniʻ-i şerʻîsi yoğsa işbu talibi olan Mustafa 

bin Cemal nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-

i muʻaccel nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 22 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Hüküm No: 322 

Akyol Mahallesi imamı Efendi selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine Fatıma 

binti Kasım nâm seyyibenin mâniʻ-i şerʻîsi yoğsa işbu talibi olan Mehmed bin 



251 

 

Mehmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları rızâları ve mihr-i mü’eccel ve 

mihr-i muʻaccel nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 22 Cemâziye’l-evvel sene 1291 

 

Sayfa Numarası: 250 

Numro 57 

 

Hüküm No: 323 

Haleb vilâyet-i celîlesi dahilinde Medine-i Ayıntab Mahallâtından Bey karyesi 

sâkinlerinden teb‘â-ı devlet-i âlîyeden ve Ermeni milletinden … dimekle maʻrûf 

Kivrek Ağa bin Kirkor nâm kimesne medine-i mezbûre de‘âvî meclis odasında 

ma‘kud-ı huzur-ı şer‘îfi enverde karındaşı bâʻisü’l-kitab Aryen Ağa ibni’l-merkûm 

Kirkor mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb sâbık Ayıntab kaimmakamı 

olub bundan akdem Karamalyalı Kazası’nda kaimmakam olduğu halde kaza-ı 

mezkûrda irtihâl-i dâr-ı bekâ eden Mehmed Reşad Bey ibni Abdullah Bey 

zimmetinde yedimde olan mecrûr bir kıtʻa … senevî mûcebince karz-ı şerʻîden 

doksan aded aynî osmanî lira altun alacak hakkım olub müteveffâ-yı mir-i mumâ 

ileyh hayatında altmış aded aynî osmanî lira altun dört defadır Hüseyin Hüseyin 

tarafıma teslîm edüb baki zamanında otuz aded aynî osmanî lira altun alacak hakkım 

kalub meblağ-ı bâkî Kirkor otuz aded aynî osmanî altun kableʻl-edâ ve’l-îfâ vefât 

etmekle meblağ-ı bâkî mezkûr otuz aded aynî osmanî lira altununu müteveffâ-yı mir-

i mumâ ileyhin terekesine vâzʻ olanlardan taleb ve daʻvâ ve ahz ve kabz ve husûsu 

bana irsâl ve îsâle ve husûs-ı mezkûrun müteveffâ olduğu umûrun tarafımdan 

karındaşım işbu Artin Ağayı vekîl-i sâbit-i menâm-ı nasb ve taʻyin eyledim didikde 

merkûm Artin Ağa dahi vekâlet-i mezkûr-ı kabul ve şirâen kemâ hüve hakkahû 

edâya müteʻahhid ve mültezim olmağın mâ vakaʻ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu 

hurrire fi’l-yevmis-saniʻ ve teşrîn min şehr-i Cemâziye’l-evvel lî-sene ihdâ ve 

tisʻîn ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl :  

Âliye Mehmed Efendi  

Ahmed Efendi  

Hasan Efendi 

Mahfurgan Ağa  
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Ve gayrihûm mine’l-hâzirin 

 

Hüküm No: 324 

Bostancı Mahallesi imamı Efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Emiş binti Mehmed nâm seyyibenin mâniʻ-i şerʻîsi yoğsa işbu talibi olan Hacı 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i 

mü’eccel ve mihr-i muʻaccel nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 22 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 325 

Kazaz Yeküki Mahallesi imamı Efendi selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Ali nâm bâkirin mâniʻ-i şerʻîsi yoğsa işbu talibi olan Süleyman bin 

Hasan nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

muʻaccel nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 22 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 326 

Vilâyet-i (karalanmış) tâbiʻ Medine-i Ayıntab Mahallâtından Müzlef Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hasan (karalanmış) alyeh zevcem Hadice 

Hatun binti Şeyho’dan mâʻadâ zâhirde vâris-i maʻrûf ve maʻrûfdan olmayıb  

zevce-i mezbûre Hadice Hatun ile cânîb-i beytü’l-mâle aid olmakla bu makûle vefât 

edenlerin terekeleri kabz ve aynı misliyle ahz beyʻe meʻmûr ve kıbel-i şerʻîden 

daha  olan medine-i mezbûrede mal müdiri atûfetlü Mustafa Efendi ve zevce-i 

mezbûre Hadice Hatun tarafından vekîl-i müseccel karından Hacı Mehmed bin 

Şeyho meclis-i şer‘î şerîf-i enverde her biri işbu bâʻisü’l-kitab Mehmed Ağa bin 

Mehmed nâm kimesne mahzârında bi’l-vekâle ve bi’l-emâne ve ikrâr-ı tam ve takrîr-

i kelâm edüb müteveffâ-yı merkûm Hasan Ağanın hayatında ile’l-vefât yedinde 

müstakilen ve hakkı olub baʻdehû vefât-ı zâhirde zevce-i mezbûreden mâʻadâ 

vâris-i maʻrûfu binâen zevce-i mezbûre ile beytü’l-mâle aid mahalle-i mezbûrede 

vâkiʻ bir tarafdan tarîk-i ʻamm ve bir tarafdan … ve bir tarafdan Mustafa menzili 

ve bir tarafdan Şeyho menzili ile mahdûd ve bir tahtanî tahtâni mesken ve bir hazine 

ve bir matbah ve bir ahur muʻteberân-ı  bir bâb menzili maʻrifet-i şerʻle  ve 

mahdûm-ı esâmî olan mahallerde kâin arsa ınkıtâʻında merkûm Mehmed üzerinde 
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yalnız iki bin dokuz yüz guruşa karar ile taleb  zuhûr çıkub (?) ve meblağ-ı mezkûr 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrun elyevm aynı misli zeyl-i hüccetde mestûrü’l-esâmî 

muslimûn ihbârlarıyla müstehak ve muʻayyen olmağın menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrun tarafeynden îcâb ve kabûle hâvî beyʻ-i bât-ı sahîh-i şerʻî ile merkûm 

Mehmed’e iki bin dokuz yüz guruş bi’l-vekâle ve bi’l-emâne beyʻ ve tahlîl ve teslîm 

eylediklerimizde merkûm Mehmed dahi ber vech-i muharrer meblağ-ı mezkûre işbu 

 

Sayfa Numarası: 251 

Numro 58 

 

Ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl edüb semeni olan meblağ mezkûr iki bin 

dokuz yüz guruş semeni merkûm Mehmed’e bi’l-vekâle ve bi’l-emâne ahz ve kabz 

eyledik fî mâbaʻd menzili mahdûd-ı mezkûr Mehmed’in mülk-i müşterâ-yı sahîh ve 

hakkı sarf olmuşdur keyfe-mâ-yeşâ ve hasbe mâ-yehtâr mutasarrıf olub didiklerde 

gıbbe’t-tesdîkü’ş-şerʻî mâ vakaʻ mâ vakaʻ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu hurrire 

fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Cemâziye’l-evvel lî-sene ihdâ ve tisʻîn mieteyn ve elf 

Şuhudü’l-hâl 

 

Hüküm No: 327 

Kürtciyan Mahallesi imamı Efendi baʻde’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Güllü binti Cuma nâm bâkirin mâniʻ-i şerʻîsi yoğsa işbu talibi olan Mehmed 

bin Ömer nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

muʻaccel nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 24 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 328 

Halebü’ş-şehbâ vilâyeti dahilinde medine-i Ayıntab Mahallâtından Akyol Mahallesi 

ahâlisinden … oğlu dimekle maʻrûf Mehmed bin Mustafa nâm kimesne meclis-i 

şer‘î şerîf-i enverde Medine-i mezbûre ahâlsinden bâʻisü’l-kitab Mehmed Ağa bin 

Osman nâm kimesne muvâcehesinde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb akd-i âtî el-

zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde müteʻallik olub mezkûr Akyol 

Mahallesi’nde Mekteb Üstü nâm Mahalle’de kâin arsa çevresinde iki tarafdan tarîk-i 

ʻamm ve bir tarafdan Makdis Kirkor menzili ve bir tarafdan Hallac Ahmed’in oğlu 

sonrasıyla mahdûd ve mümtâz tarla otuz ve arsa yirmi zirâʻ ticârî arsanın tamamını 
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tarafından îcâb ve kabûl-ı hâvî ve şurût-ı mübtile ve ukûd-ı müfside ârî ve beri olarak 

yalnız dokuz yüz guruşa işbu Mahmud Ağa bana beyʻ-i bât-ı sahîh-i şerʻî ile beyʻ 

ve temlîk ve teslîm eylediğimde merkûm Mahmud Ağa dahi arsa-i mahdûd-ı mezkûrı 

meblağ-ı mezkûre işbu temellük ve tesellüm ve kabz-ı kabûl edüb semeni olan 

meblağ-ı mezkûr üç yüz guruşa müşteri-i merkûm Mahmud Ağa yedinde bi’t-tamam 

ve’l-kemâl müşterâ-yı sahîh-i ve hakk-ı sârihi olub benim vechen mine’l-vücuh ve 

siyâmen mine’l-esbâb asla ve katʻâ alâka ve medhâl ve hakkım kalmamıştır keyfe-

mâ-yeşâ ve hasbe mâ yehtâr emlâk-ı sâiresi ki ber vech-i mülkiyet-i merkûm 

Mahmud Ağa mutasarrıf olsun didikde ol dahi merkûm Mehmed’i külliyen 

meşrûhasında tasdîk ve kabûl etmeğin gıbbe’t-tasdîkü’ş-şerʻî mâ vakaʻ bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu hurrire fi’l-yevmil-hâmis ve teşrîn min şehr-i Cemâziye’l-evvel 

lî-sene ihdâ ve tisʻîn ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl:  

Bazarbaşı zâde Mustafa Ağa,  

… Mustafa karındaşı Hüseyin Ağa,  

Kadir oğlu … Ağa,  

Elbistanlı oğlu Piri Mehmed  

Ve gayrihûm mine’l-hâzirin 

 

Hüküm No: 329 

Şehreküsdü Mahallesi imamı Efendi baʻde’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Fatıma binti Meryem nâm seyyibenin mâniʻ-i şerʻîsi yoğsa işbu talibi olan 

Musa bin Hüseyin nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel 

ve mihr-i muʻaccel nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-

selâm  

Fî 25 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 330 

Eril karyesi imamı Efendi baʻde’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine Zeliha 

binti Mustafa nâm seyyibenin mâniʻ-i şerʻîsi yoğsa işbu talibi olan Veysel bin 

İsmail nâm kimesneye velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve mihr-i mü’eccel ve mihr-i 

muʻaccel nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fî 25 Cemâziye’l-evvel sene 91 
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Hüküm No: 331 

Ma‘rûz dâîleridir ki Halebü’ş-şehbâye vilâyet-i celîlesi dahilinde medine-i Ayıntab 

Mahallâtında Bey Mahallesi ahâlisinden bâisü’l-i‘lâm Mehmed bin Muhiddin Ömer 

nâm kimesne medine-i mezbûre deʻâvî meclis odasında maʻkûd-ı huzûrunda 

takdîm ve havale buyrulan arz-ı halde ism-i muharrer Fatıma binti Emir Ahmed ibni 

Ömer nâm hatun tarafından husûmet ve red-i cevâba vekâleti zât-ı mezbûreyi ârifân 

Ömer bin Ömer ve Hacı Bekir bin Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût 

vekâleten hükmü’ş-şerʻî lâhık olan zevci … Kara oğlu Mustafa taʻyin Mustafa 

muvâcehesinde üzerine daʻvâ ve takrîr-i kelâm edüb medine-i mezbûrede ve 

mahalle-i mezbûr ahâlsinden olub ammum Emir Ahmed bana Haleb oğlu Hacı Bekir 

nâm kimesne Mekke-i Mükerremde ve Medine-i Münevverde müstahdem iken 

bundan akdem Mekke-i Mükerremde  vefât edüb vâris-i li-ebeveyn kız karındaşı işbu 

Mustafa’nın müvekkilesi ve zevcesi 

 

Sayfa Numarası: 252 

Numro 59   

 

Fatıma Hatun ve’l-ümm kız karındaşı Esma Hatun ammisi oğlu olduğumdan yine 

münhasıra olub ve tashih-i mesele-i mirasımız altı sehimden olub eshâm-ı 

mezkûreden üç sehim hissesi lieb ve ümm kız karındaşı müvekkil-i mezbûre Fatıma 

Hatun ve bir sehim hissesi ve’l-ümm kız karındaşı Esma Hatun ve iki sehim hissesi 

yine isâbet idüb müteveffâ-yı merkûmun menzil ve bağ ve tecemmülât-ı hâne (kesik) 

kız karındaşı müvekkil-i mezbûre Fatıma Hatun yedinde olmakla tereke-i müteveffâ-

yı merkûmdan bir tashih-i mezbûra hisse-i mucibesi hâlâ taleb iderim suâl olunub 

mucib-i şer‘iyyesi ve tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan hisse-i mucibesi tarafıma 

teslimine tenbih-i şer‘i buyurulmak muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl vekil-i 

merkûm cevabında müdde‘i-i merkûm Mehmed Ağa merkûm Hacı Bekir’in ammisi 

oğlu ve ber vech-i müdde‘i vârisi olduğu ikrâra merkûm Hacı Bekir’in menzil-i 

tecemmülât-ı hâne ve bağına müvekkilem zevcem hatun vaz‘-ı yed ider deyu 

merkûm Hacı Bekir’in menzil-i tecemmülât-ı hâne ve bağına müvekkilesi mezbûre 

Fatıma Hatun’un vaz‘-ı yedini dahi ikrâr ve i‘tirâf idüb lâkin merkûm Hacı Bekir’in 

Mekke-i Mükerreme’de vefatı ma‘lûm değildir deyu merkûm Hacı Bekir’in Mekke-i 

Mükerreme’de vefatını inkâr idicek müdde‘i-i merkûmdan müdde‘â-yı meşrûhuna 

muvâfık beyyine taleb olundukda medine-i mezbûre mahallâtından Ale’n-neccar 
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mahallesi ahâlisinden olub bu sene-i mübârekede Hacı Şerif’den gelmiş olan 

Abdülheyyan oğlu Hacı Ali nâm kimesne li-ecli’l-şehâdet meclis-i ma‘kûd-ı mezkûra 

hâzır olub eserü’l-iştihâd kılınmağın işbu Mehmed’in ammisi oğlu Hacı Bekir bin 

Emir Ahmed bin Ömer nâm kimesne Mekke-i Mükerreme’de vefat eylediğine ben 

şâhidim şehâdet dahi iderim işbu edâ-i şehâdet-i şer‘i eylediğimden sonra medine-i 

mezbûre mahalle-i mezbûr sâkinelerinden olub ber vech-i âti şâhid-i … olmalarından 

… oğlu Ali Ağa … oğlu Mehmed Ağa bin Hacı Mehmed Ağa nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâdet meclis-i ma‘kûd-ı mezkûra hâzırân olub iştihâd olduklarında fi’l-asl 

Medine-i Ayıntab ahâlisinden olub hâlâ medine-i mezbûre müddet-i … olan Hasan 

Mansur kazasında mütemekkin Mehmed bin Abdullah ibni Abdullah nâm kimesne 

Medine-i Ayıntab ahâlisinden olub Mekke-i Mükerreme’de Candarma Askeri’nde 

müstahdem olan Hacı Bekir bin Emir Ahmed bin Ömer kimesne bundan akdem 

Mekke-i Mükerreme’de vefat eylediğine ben şâhidim ve şehâdet dahi iderim lâkin 

Hasan Mansur’a gider olmamla Ayıntab’da … mezkûra şehâdet iktizâ ider ise sizler 

benim lisânımdan husûs-ı mezkûra şehâdet olan ve lede’l-iktizâ huzûr-ı şer‘de 

şehâdet dahi iden ve bu şehâdetini her birimize … bizlere dahi şehâdet-i mezkûru … 

ve kabûl etmezle ol vecihle merkûm Mehmed Ağa’nın lisânından husûs-ı mezkûra 

şehâdette ale’ş-şehâde tarik üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu onlar dahi 

edâ-i şehâdet-i şer‘iyye idüb ve şâhidden ecl ve … her biri ber muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz 

ve mühür ve imza iden mezkûr Ale’n-neccar mahallesi el-Hac Şeyh Mehmed Efendi 

ve muhtarı Mehmed Ali Baba ve ihtiyarlarından Bekir Ağa ve Mehmed Ağa nâm 

kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idikleri ihbâr olmakla şehâdetleri makbûl olunmadığı mevzi‘ merkûm Hacı Bekir’in 

vefatıyla ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan altı sehimde iki 

sehim hissesi müdde‘i-i merkûm Mehmed’e teslimine müvekkilesi mezbûreye 

izâfetle vekil-i merkûm Mustafa’ya tenbih ve ilzâm olunduğu huzûr-ı âlilerine i‘lâm 

olundu  

Fi 26 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 332 

Şarkıyan Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Zeyneb binti Çuho nâm bâkirin [ mâni‘-i ] şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Hanif bin 
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Mahmud nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 333 

(Silik) mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi Mehmed Ali bin 

İbrahim nâm kimesne velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 25 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 334 

Câbi Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed 

bin Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 26 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 335 

Kurb-ı Zincirli Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Firdevs binti Abdullah nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Mustafa bin Hacı Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 27 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Sayfa Numarası: 253 

Numro 60  

 

Hüküm No: 336 

Ehl-i Cefa Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Gürcü binti Ali nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Ahmed bin 

Abdullah nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  
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Fi 27 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 337 

Taşlaki mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Ali nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Halil nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel 

tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz  

Fi 27 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 338 

Bostancı mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatıma binti Ali nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed 

Kadir bin Süleyman nâm kimesne velisi izniyle ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 27 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 339 

Bostancı Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Aişe binti Ahmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd  akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 27 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 340 

Kurb-ı Bostancı Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Fatıma binti Yusuf nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Hacı 

Hasan bin Hasan nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 27 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 341 

Cevizlice Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

… binti Hasan nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Ali bin 
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Abdülkerim nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 28 Cemâziye’l-evvel sene 91  

 

Hüküm No: 342 

(silik)  mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahalleniz 

sâkinelerinden Ayoş bin binti Hacı Abdullah nâm bâkirin tâlibi olan Mehmed Emin 

bin Hacı Mehmed’e velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i muahhar ve mihr-i 

mukaddem tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz ve’s-selâm 

Fi 29 Cemâziye’l-evveli sene 1291 

 

Hüküm No: 343 

Şehreküsdü Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Huri binti Ali nâm seyyibenin tâlibi olan Mehmed bin Abdullah velisi izni ve 

tarafeyn rızalarıyla mihr-i müeccel ve muaccel tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah 

eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 29 Cemâziye’l-evveli sene 91 

 

Hüküm No: 344 

Eyuboğlu Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Hadice binti Memik nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Akaş bin 

Maho Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 28 Cemâziye’l-evvel sene 91   

 

Sayfa Numarası: 254 

Numro 61  

 

Hüküm No: 345 

Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Kilis kazası ahâlisinden ve Bakkal esnafından 

bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Ağa ibni Ahmed nâm kimesne vilayet-i mezbûra tâbi‘ 

Medine-i Ayıntab Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de  takdim ve havâle 

buyurulan arz-ı halde ismi muharrer Savcılı Aşireti’nden … oğlu Bekir nâm kimesne 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm idüb merkûm Bekir zımmetinde 



260 

 

cihet-i karz-ı şer‘den dört yüz kırk dokuz guruş alacak hakkım olub meblağ-ı 

mezkûra mahsûben yirmi Külek Bozkurd? … yoğurd tarafıma teslim idüb bâki 

zımmetinde üç yüz kırk dokuz guruş alacak hakkım kalmağın meblağ-ı bâki-i 

mezkûru hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında müdde‘i-i 

merkûma cihet-i karz-ı şer‘iyyeden dört yüz kırk dokuz guruş deyn ve borcu 

olduğunu ve meblağ-ı mezkûra mahsûben yirmi Külek BozKurd?… yoğurd teslim 

idüb bâki üç yüz kırk dokuz guruş zımmetinde sahih-i salim deyn ve borcu kaldığını 

tâbi‘ân ve kaz‘iyyen ikrâr ve i‘tirâf etmeğin alâ mucib-i ikrâra meblağ-ı bâki-i 

mezkûr üç yüz kırk dokuz guruş müdde‘i-i merkûm Mehmed Ağa’ya edâ ve teslimle 

merkûm Bekir ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 29 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 346 

Vilayet-i Halebu’ş-şehbâ’ya tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından kurb-ı Zincirli 

mahallesi sâkinelerinden ma‘rifetü’z-zât Halime binti Abdullah nâm hâtunun babası 

müteveffâ-yı merkûmdan müntakil … karyesi turâbında kâin bir tarafdan nehr-i 

Sacu? ve bir tarafdan Hacı Ahmed tarlası ve bir tarafdan zikr-i âti sarfa ve bir 

tarafdan Evliya Hoca’nın tarlası ve zevcesi Hanım tarlasıyla mahdûd ve bir kıt‘a beş 

semen olur tarlada olan yedi sehimde bir sehime hisse-i şâyi‘asını bin guruş bedel ile 

sahib-i arazi huzurunda Aluş oğlu Ali Osman bey‘-i firâğı ve firâğ-ı mezkûru ikrâr ve 

takrire tarafından bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Arif ibni Abdul… vekil ve nâib-i menâb 

nasb ve ta‘yin eylediğini mahzar-ı hasm-ı câhidde Külekci Ali Ağa ve Aluş bin Ali 

nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘-i âmı                                                 

vekâleti sâbit ve sübûtu vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 29 Cemâziye’l-evvel sene 91 

 

Hüküm No: 347 

Fi’l-asl … ahâlisinden olub Halebu’ş-şehbâye vilayet-i celilesi dâhilinde Medine-i 

Ayıntab’da sâkine bâ‘isü’l-i‘lâm Hacı yoldaşı nâm kimesne medine-i mezbûre Deâvi 

Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havale buyurulan arz-ı halde 

ismi muharrer … ahâlisinden Hacım Azim bin Hacı nâm kimesne muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takdir-i kelâm idüb işbu Hacı Azim zımmetinde eşyası semeninden 

bâki üç yüz on beş guruş alacak hakkım olub hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ 
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ve’s-suâl ol dahi cevabında cihet-i mezkûreden bâki-i müdde‘i-i merkûm üç yüz on 

beş guruş deyn ve borcu olduğunu tâbi‘ân ikrâr ve i‘tirâf etmeğin mucibiyle alâ 

mucib-i ikrâra meblağ-ı mezkûr üç yüz on beş guruş müdde‘i-i merkûm Hacı yoldaşı 

babaya edâ ve teslimle medyûn-ı merkûm Hacı Ali Azim’e ilzâm olunduğu bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi gurre-i Cemâziye’l-ahir sene 1291 

 

Sayfa Numarası: 255 

Numro 62  

 

Hüküm No: 348 

Haleb vilayet-i celilesi dâhilinde Kilis kazasında Piyade Candarma Askeri çavuşu 

olub vilayet-i mezbûra tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından kurb-ı Zincirli 

mahallesinde sâkine iken bin iki yüz doksan senesi … üçüncü günü vefat iden 

Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Abdullah’ın ber vech-i âti vârisi olduğunu iddia iden 

mahallemiz mezbûre sâkinelerinden ma‘rifetü’z-zât Hadice ve Fatıma binti Mustafa 

ibni Mehmed nâm hâtunlar meclis-i şer‘-i şerif-i enverde takdim ve havâle buyurulan 

arz-ı halde ismi muharrer medine-i mezbûre ahâlisinden müteveffâ-yı merkûmun … 

Mahmud Ağa bin Mehmed Emin nâm kimesne mahzarında her biri üzerine da‘vâ ve 

takrir-i kelâm idüb bizler müteveffâ-yı merkûm Mustafa Ağa’nın sulbi kebire kızları 

olub verâseti … bizlere münhasıra olub ve bizlerden gayrı zâhire ve verâset-i ma‘ruf 

ve ma‘rufesi olmayub babamız müteveffâ-yı merkûm Mustafa Ağa’nın işbu Mahmud 

Ağa zımmetinde cihet-i karz-ı şer‘iyyeden yirmi beş guruş alacak hakkım olub 

kable’l-ahz ve istifâ … meblağ-ı mezkûr hasran bizlere mevrûs olmağın meblağ-ı 

mezkûru hâlâ bi’l-verâse taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabında 

müteveffâ-yı merkûm Ağa cihet-i mezkûreden yirmi beş guruş zımmetinde hâlâ deyn 

ve borcu olduğunu tâbi‘ân ikrâr ve i‘tirâf ve müdde‘iyyân-ı mezbûretân müteveffâ-yı 

merkûm Mustafa Ağa’nın sulbiyye kızları ve hasran vârisi olduğunu inkâr idecek 

müdde‘iyyân-ı mezbûretân Hadice ve Fatıma hatunlardan müdde‘â-yı meşrûhlarına 

muvâfık beyyine taleb olundukda husus-ı mezbûra ârifân her biri ber muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i 

mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Mehmed Efendi bin Mehmed ve Abdülkadir 

Efendi ibni Ahmed ve Mustafa bin Mehmed nâm kimesnelerinden sırran ve ba‘dehu 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan Pekmezci Bekir 
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Ağa bin İbrahim ve Erilli oğlu Yusuf bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâdet 

meclis-i şer‘de hâzırân olub eserü’l-iştihâd ve fi’l-hakika işbu müdde‘iyyân-ı 

mezbûretân Hadice ve Fatıma hâtunlar müteveffâ-yı merkûm Mustafa ibni Mehmed 

bin Abdullah’ın sulbiyye kebire kızları olub bunlardan gayrı zâhirde vâris-i ma‘rûf 

ve ma‘rûfu olmayub müteveffâ-yı merkûm Mustafa Ağa’nın verâseti hasran kızları 

mezbûretân Hadice ve Fatıma hatunlara münhasıra olduğuna bizler şâhidleriz ve 

şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri 

makbûl olmağın mucibiyle mezbûretân Hadice ve Fatıma hatunlar müteveffâ-yı 

merkûm Mustafa Ağa’nın kızları ve hasran vârisleri olduğuna bi’l-hükmü’ş-şer‘i 

mezbûretân Hadice ve Fatıma hâtunlar meclis-i şer‘-i şerif-i enverde medine-i 

mezbûre ahâlisinden bâ‘isü’l-kitab Bozo bin Hüseyin nâm kimesne mahzarında her 

biri ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb babamız ve müderrisimiz müteveffâ-yı merkûm 

Mustafa Ağa Kilis kazasında Piyade Candarma Askeri Çavuşluğu hizmetinde 

müstahdem olub vefat tarihine değin Kilis de  olan meblağ-ı ma‘lûmeyi kable’l-ahz 

ve’l-istifâ vefat etmeğin mebâliğ-i ma‘lûme-yi mal kendusundan taleb ve da‘vâ ve 

ahz ve kabz ve makbûzunu bizlere irsâl ve îsâli ve husûs-ı mezkûr mütevakkıf 

olduğu umûrun küllisine taraflarından işbu Bozo’yı her birimiz vekil ve nâib-i menâb 

nasb ve ta‘yin eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûru kabûl etmeğin gıbbe’t-

tasdikü’ş-şer‘i mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi gurre-i şehr-i 

Cemâziye’l-ahir sene ihda ve tis‘în ve mieteyn 

Şuhudü’l-hâl:  

Es-Seyid Mehmed Ali Efendi  

Es-Seyid Mehmed Efendi  

Hasan Efendi 

Mustafa Ağa  

Ve Muhzır İzzet Ağa 

Ve gayruhum mine’l-hüzzâr      

 

Hüküm No: 349 

Nergis Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatıma binti Ahmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu talibi olan Hüseyin 

bin Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızalarıyla ve mihr-i müeccel ve 

muaccel tesmiyesiyle akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi Cemâziye’l-âhir sene 91  
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Sayfa Numarası: 258 

Numro 65 

 

Hüküm No: 350 

Bin Ahmed ve Ahmed bin Mustafa ve Hasan bin Ali ve Bektaş bin Ali nâm 

kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehâdetler 

ettikleri ihbâr olunan Mehmed Arif Efendi bin İbrahim ve Mehmed Şakir Efendi bin 

el-hacı Mehmed Şakir Efendi nâm kimesneler eş-şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘i âli ve 

bi’l-muvâcehe meşrût ve makbûl ba‘de’l-isbât ve’t-tahlif meblağ-ı mezkûr altı yüz 

guruş bi’l-verase vâz‘-ı yed eyledikleri müteveffâ-yı merkûm Hasan terekesinden 

müdde‘â-yı merkûm Mustafa Ağa eda ve teslimine vekil-i merkûm … merkûma 

tenbih olduğu huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 2 Cemâziye’l-ahir sene 91  

 

Hüküm No: 351 

Haleb vilâyeti celilesi dâhilinde Medine-i Ayıntab turâbında … nişîn Çakallı 

aşiretinden Kel Mehmed bin Hasan bin Haymo nâm kimesne nefsinden asâleten ve 

lî-ebeveyn er karındaşları Ali ve Mehmed ve kız karındaşları Fatıma ve Sultan 

taraflarından zikr-i âti da‘vaya ve lede’l-iktiza sulh ve ibrâya vekâleti Mustafa bin 

Mehmed ve Mehmed bin Halil nâm kimesneler şehâdetleriyle sabit olmağın 

vekâleten ve diğer karındaşı Halil bin Hasan asâleten (silik) muarrafetü’z-zât Fatıma 

binti Ali nâm hâtun asâleten meclis-i şer‘de takdim ve havâle buyurulan arz-ı halde 

ismi muharrer aşiret-i merkûmeden Süleyman bin Ömer nâm kimesne 

muvâcehesinde bi’l-asâle ve bi’l-vekâle üzerine da‘va ve takrir-i kelâm idüb merkûm 

Süleyman tarihden on iki sene akdem bizleri ve müvekkilelerimiz merkûmunun 

babamız Hasan’dan müntakil ve mevrûz olan üç bin guruş kıymetlu bir … devemizi 

ahz ve kabz idüb aşiretimiz içinden çıkub diyar-ı ahar olan Besni kazasına gidüb bu 

günlerde merkûme zafer bulmamızla deve-i mezkûr kıymeti meblağ-ı mezkûr üç bin 

guruş merkûm Süleyman’dan asâleten ve vekâleten taleb ettiğimde merkûm 

Süleyman külliyen inkâr idüb bizler merkûm Süleyman’ın tarih-i mezkûrda üç bin 

guruş kıymetlu bir mehâr devemizi ahz ve gasb eylediğini … Cuma oğlu Mustafa ve 

Halil oğlu Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘i ve bi’l-muvâcehe 

isbât idüb merkûm Süleyman dahi müteveffa karındaşımız Musto’da yedi yüz guruş 

alacağım vardır deyib ve husûs-ı mezkûr üzere meyânemizde münâza‘a-i kesire ve 
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muhâsamât-ı vefire vâki‘ olmuş idi el-hâletü hazihi meyânemize ricâl-i müslimîn-i 

müslihinden tevassutuyla beynlerimiz ıslâh ve tanzim olunub merkûm Süleyman 

bizlere ve müvekkilelerimiz merkûmun bin beş yüz guruşu virmek üzere inşâ-i akd 

müsâlaha olunub ve her birimiz sulh-i mezbûru kabul edib bizler ziyâde 

müdde‘âmızdan fâriğ ve merkûm dahi bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûr bin beş yüz 

guruşu bizlere edâya taahhüd olunub bizler ziyâde müdde‘âmızdan merkûm 

zımmetini ve merkûm Süleyman dahi husûs-ı mezkûr ve bedel-i sulh olan meblağ-ı 

mezkûra dâir bizler ve müvekkilelerim merkûmundan zımmetlerini kabullerini hâvi 

ibrâ-i âm sahih-i şer‘î ile ibrâ ve iskât-ı hak idüb ve her birimiz ahârın ibrâsını kabul 

eyledik dediklerinde merkûm Süleyman dahi mukırr-ı merkûmunı kâffe-i kelimât-ı 

meşruhalarında tasdik ve ber vech-i muharrer bedel-i sulh olarak bin beş yüz guruş 

müdde‘iyûn-ı merkûmun deyni olduğunu merkûmun zımmetini âmme-i da‘vadan 

kabulünü hâvi ibrâ-i âm sahih-i şer‘î ile ibrâ ve iskât-ı hak eylediğini tâyi‘an ve 

kat‘iyyen ikrâr ve itiraf etmeğin alâ mucib-i ikrariha bedel-i sulh olan meblağ-ı 

mezkûrun müdde‘iyûn-ı merkûmun eda ve teslimiyle merkûm Süleyman i‘zâm 

olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

Fi 3 Cemâziye’l-ahir sene 91    

 

Hüküm No: 352 

( Silik ) Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

olan İsmihan binti Bekir nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Ali 

bin Ahmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selam.  

Fi 3 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 353 

( Silik ) Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Zeyneb binti Şerif nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Akaş bin 

İbrahim nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selam. 

Fi 3 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

 

 



265 

 

Hüküm No: 354 

(silik) Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Aişe binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yok ise işbu tâlibi olan Mehmed Ali 

bin Kasım nâm kimesneye inde’ş-şuhûd akd-i nikâh idesiz ve’s-selam. 

Fi 3 Cemâziye’l-ahir sene 1291 

   

Sayfa Numarası: 259 

Numro/ 66 

 

Hüküm No: 355 

Kedan karyesi imamı efendi ba‘de’l-âm inhâ olundu ki karyenizde sâkine Zeyneb 

binti Çavuş Ali nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Çavuş Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selam.  

Fi 6 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 356 

Suya batmaz Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karyeniz 

sâkinelerinden Hadice binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu kâbi 

olan Ali bin Mustafa’ya velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i mukaddem ve mihr-i 

muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikâh idesiz ve’s-selam.  

Fi 7 Cemâziye’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 357 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi  

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki Haleb vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab kurâsından 

Ceyker karyesi ahâlisinden bâ‘is-i i‘lâm Ali bin Mehmed nâm kimesne medine-i 

mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘ide takdim ve havâle 

buyurulan arz-ı hâlde ismi muharrer medine-i mezbûre kurâsından Köprülü el-Hacı 

karyesi ahâlisinden Hasan bin Maho nâm kimesne üzerine da‘va ve takrir-i kelâm 

idüb merkûm yedinde olub muâyene olunan bir re’s siyah merkeb benim yedimde 

mülküm iken tarihten bir mâh akdem Urfa’da yedimden sirka ve zâyi‘ olub şimdi 

merkûm yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim suâl olunub icâb-ı icra ve 

merkeb-i mezkûr tarafıma teslimine tenbih-i şer‘î buyurulmak muradımdır deyu 
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ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevabımda merkeb-i mevsûf-ı mezkûru tarihten on 

gün akdem iki yüz on guruşa Canbaz Mehmed’den iştirâ ittim müdde‘i-i merkûm ber 

vech-i müdde‘i-i hâli olduğunu bilmem deyu inkâr idecek müdde‘i-i merkûmdan … 

müdde‘i beynine taleb olundukta husûs-ı mezbûra ârifân ve … ber muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-

ı mühür ve imza iden Mehmed Emin Ağa ibni Mehmed ve Hacı Mustafa ve Osman 

bin Mehmed ve Süleyman bin Ahmed ve Osman bin Mustafa nâm kimesnelerden 

sıran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbulü’ş-şehâde idikleri ihzâr olunan 

Ali bin Hüseyin vekilliğini Ali oğlu Mehmed bin Ali nâm kimesneler li ecliş’şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-işhâd fi’l-hakika işbu muâyene olunan bir re’s 

erkek merkeb müdde‘i-i aleyhin şirâen mülkü olub tarihten bir mâh akdem Urfa’dan 

sirka ve zâyi‘ olduğuna bizler şâhitleriz ve şehâdet dahi ideruz deyu her biri edâ-yı 

şehâdet-i şer‘i eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın ba‘de’t-tehlifü’ş-şer‘i 

mucibince ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i merkeb-i mezkûru müdde‘i-i merkûm Ali’ye 

teslimine merkûm Hasan’a tenbih olunduğu bi’l-iltimâs Ayıntab mahkemesinde 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 5 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 358 

Ehl-i Cefa Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Rahime binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Hüseyin bin 

Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm.  

Fi 6 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 359 

Fevzani Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Fatıma binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Ahmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-

i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm.  

Fi 6 Cemâziye’l-ahir sene 91 
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Sayfa Numarası: 260 

Numro  67 

 

Hüküm No: 360 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir  ki Haleb vilayet-i celilesi dahilinde medine-i Ayıntab 

ahâlisinden ve kasab esnafından Kurd’un oğlu bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed medine-i 

mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘ide takdim ve havale 

buyurulan arz-ı hâlde ismi muharrer Kasab Pîru Mehmed bin Mehmed 

muvâcehesinde üzerine da‘va ve takrir-i kelâm idub tarihten altı sene akdem ben işbu 

Pîru Mehmed ve gâib-i ani’l-meclis Kasab Mahmud ve Kasab Mehmed Ali 

müştereken kasaplık etmek üzere dâ‘izâde merhûm Hacı Mehmed Emin Bey iki yüz 

elli adet ayn-i Osmanî lira altunu kefil-i bi’l-mâl ve kefil-i bi’n-nefs olarak ahz ve 

kabz ve tarafından emr ve kabul hâvi müştereken bir kıt‘a sened dahi virub badehu 

Hacı Mehmed Emin Bey meblağ-ı mezkûru bi hükmi’l-kefâlet benden ve Kasab 

Mehmed Ali’ye Kasab Mahmud tamamen ve kâmilen ahz etmeğin meblağ-ı 

mezkûrdan merkûm Pîru ve Mehmedin borcundan dolayı bi hükmi’l-kefâle vermiş 

olduğum on iki buçuk adet ayn-i Osmanî lira altunu hâlâ taleb iderum deyu ba‘de’t-

da‘vâ ve’s-suâl ve’l-inkâr suret-i murâfa‘aları fetvâ-yı şerife lede’l-havâle müdde‘i-i 

merkûm Mehmed ber vech-i müdde‘i müştereken Hacı Mehmed Emin yekûn kefil-i 

bi’l-mâl ve kefil-i bi’n-nefs olarak meblağ-ı mezbûru aldıklarında ve badehu Hacı 

Emin Bey cihet-i kefâletten meblağ-ı mezkûr müdde‘i-i merkûm Mehmed’den 

aldığını isbât ider ise meblağ-ı mezbûr ile müdde‘i-i aleyh merkûme rücû‘ ideceği ... 

halas olacağı deyu virilen cevab-ı şer‘iyye binâen müdde‘i-i merkûm Kasab 

Mehmed’den müdde‘â-yı meşrûhuna muvâfık beyine taleb olundukta müdde‘i-i 

merkûm ber vech-i meşrûh müddeâsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber 

muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden 

zir-i mestûreye vaz‘ ve mühür ve imza eden Ali Bey bin Mustafa Bey ve Mehmed 

(kesik) bin Mehmed Emin Ağa ibni Mehmed nâm kimesnelerden sırran ve badehu 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr olunan İsmail Efendi 

ibni İbrahim ve Timurzâde ve Hacı Mehmed Ali Ağa ibni Mehmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘î âlî ve bi’l-muvâcehe meşrûhen ve mufassalen isbât 

etmeğin mucibiyle meblağ-ı mezkûr on iki buçuk adet ayn-i Osmanî lira altunu 

müdde‘i-i merkûm Kasab Mehmed’e edâ ve teslimine merkûm Kasab Pîru 

Mehmed’e tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  
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Fi 6 Cemâziye’l-ahir sene 91           

 

Hüküm No: 361 

Hamamcı Hanesi Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Fatıma binti Hacı Abdüsselam baba nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise 

işbu tâlibi olan Mehmed bin (kesik) nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları 

mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz.  

Fi 7 Cemâziye’l-ahir sene 1291  

 

Hüküm No: 362 

İbn-i Şeker Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Aişe binti Yahya nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Mehmed bin Mansur nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i 

mukaddem ve mihr-i muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiniz.  

Fi 7 Cemâziye’l-ahir sene 1291  

 

Hüküm No: 363 

Selfar karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karye-yi Kürd’de sâkine 

Meryem binti Ömer nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Osman 

bin Lahut? nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm.  

Fi 8 Cemâziye’l-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 364 

Halebu’ş-şehba vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden bâ‘isü’l-

i‘lâm Canbaz Abdullah bin Hasan nâm kimesne medine-i mezbûr ve Deâvi Meclis 

Odası’nda mesfûr-ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havâle buyurulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer medine-i mezbûre kurâsından Alacahöyük karyesi ahâlisinden Hasan bin 

Alvin nâm kimesne muvâcehesinde üzerine da‘va ve takrir-i kelâm idüb merkûm 

Hasan zımmetinde bir çift öküz bahâsından üç yüz ve bir re’s bargir bahâsından yüz 

altmış çift ve sabun bahâsından otuz guruş postal bahâsından on iki guruş ve bir tek 

öküz bahâsından bâki yüz beş guruş ki cem‘an altı yüz yedi guruş alacak hakkım 

olub bana teslimât olan yüz dört  
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Sayfa Numarası: 261 

Numro 68 

 

guruşu ba‘de’t-tenzil ve’l-ihrâc bâki zımmetinde beş yüz üç guruş alacağım kalub 

meblağ-ı bâki-i mezkûru merkûmdan hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl 

ol dahi cevabında meblağ-ı bâki‘i-i mezkûr beş yüz üç guruşu müdde‘i-i merkûm 

Abdullah ber vech-i muharrer deyn ve borcu olduğunu (silik) ikrâr ve i‘tirâf itmeğin 

mucibiyle alâ mucib-i ikrârihi meblağ-ı bâki-i mezkûr beş yüz üç guruşu müdde‘i-i 

merkûm Abdullah’a edâ ve teslimiyle merkûm Hasan ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 9 Cemâziye’l-ahir sene 91  

 

Hüküm No: 365 

Tarla-yı cedid mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Hadice binti Mehmed nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Memik bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızalarıyla mihr-i 

mukaddem ve mihr-i muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesin.  

Fi 9 Cemâziye’l-ahir sene 91  

 

Hüküm No: 366 

Haleb vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden Halil oğlu bâ‘isü’l-

i‘lâm Mehmed Ali nâm kimesne medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-

ı huzûr-ı şer‘de takdim ve havâle buyurulan arz-ı hâlde ismi muharrer medine-i 

mezbûre mahallâtından Cevizlice Mahallesi sâkinelerinden Aişe binti el-Hac 

Mehmed Emin ibni Mehmed nâm hatun tarafından husûmet ve redd-i cevaba vekâleti 

zât-ı mezbûreyi ârifân İsmail bin Mehmed ve Memik bin Hüseyin şehâdetleriyle 

sâbit ve subûtu vekâletine hükm-i şer‘isi lâhık olan hükm-i şer‘i … Mehmed Ağa bin 

Mehmed muvâcehesinde üzerine da‘va ve takrir-i kelâm idub mahalle-i mezbûrede 

kâin lede’l-ahâli ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzilin tamamı 

mukaddema mezbûre Aişe Hatun’un zevci işbu hazıri bi’l-meclis Kasım’ın mülkü 

olub merkûm Kasım menzil-i mezkûrun tamamını zevcesi mezbûre Aişe Hatun’a 

olan beş bin guruş deyni mukâbilinde muvâfık-ı şer‘i şerîf olarak bey‘-i bât-ı sahih-i 

şer‘i ile bey‘ ve temlik ve teslim ve mezbûre dahi meblağ-ı mezbûra iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikten sonra mezbûre Aişe Hatun dahi 
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Uzun İlkak kızı Zeliha Hatun’a olan üç bin elli altı guruş deyni mukâbilinde Seyid 

Efendi huzûrunda merkûm Zeliha Hatun binti Akaş ibni Muhsin derûnunda olan 

eşyasıyla beraber şer‘-i şerîf üzere rehin ve teslim ve bir sene tamamına dek meblağ-ı 

mezkûru Zeliha Hatun ve bir mah … viremeyub … rihlet mümkün olmadığı halde 

ecl-i mezkûr hulûlünde menzil-i mezkûrun semen olan meblağımı ahze merkûme 

Zeliha Hatun vekâlet-i devriye ile tarafından vekil idüb ol dahi vekâlet-i mezkûru 

kabul idüb sene tamamında mezbûre Aişe Hatun parayı viremediğinden ve ecl-i 

mezkûru hulûl etmeği merkûme Zeliha Hatun vekâleti hasebiyle menzil-i mezkûru 

bana beş bin guruş bey‘-i sahih-i şer‘i ile bey‘ ve temlik ve ben dahi meblağ-ı 

mezkûre iştirâ ve temellük ve kabul eyledikten sonra mezbûre Aişe Hatun’un yanına 

varub işbu menzil Zeliha Hatun’dan beş bin guruşa ben iştira ittim dedikte mezbûre 

Aişe Hatun’un menzil-i mezbûru Zeliha Hatun’dan beş bin guruşa iştirâ etmişsin 

sana iki yüz guruşun kâr vireyim beş bin iki yüz guruşa bana bey‘ eyle deyu menzil-i 

mezkûru benden şirâya tâlib olub badehu Müftizâde Hasan Efendi konağında yine 

menzil-i mezkûru beş bin iki yüz guruşa benden şirâya tâlib olub ben dahi para … 

olmadığım bey‘ etmem dediğimde mezbûre Aişe Hatun’u sana kefil koyuvirdim 

bana menzil-i mezkûru beş bin iki yüz guruşa bey‘ ile ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl vekil-i 

merkûm cevabında müvekkilesi mezbûre Aişe  

   

Sayfa Numarası: 262 

Numro 69 

 

Hatun menzil-i mezkûru zevci ve merkûmdan beş bin guruş ba‘de’l-iştirâ ve’l-kabz 

ve’l-kabul Uzun İlkak kızı Zeliha Hatun’dan iki bin üç yüz guruş ahz ve bir … ile … 

idüb üç bin elli altı guruşa iblağ mezbûre Zeliha Hatun üç bin elli altı guruş deyni 

olub bir kıt‘asında vermiş ve menzil-i mezkûru eşyasıyla beraber meblağ-ı mezkûr 

mukâbilinde rehin-i sahih ile rehin idüb meblağ-ı mezkûru vâde hulûlünden on bir 

gün akdem mezbûre Zeliha Hatun gelüb benim param sizde kalsun devr-i şer‘i 

edeceğini … zam ideyim deyu ve müvekkilem mezbûre Aişe Hatun menzil vesâir 

eşyası bey‘ ile deyn-i mezkûru (kesik) iderim deyub ve müvekkilem mezbûre 

menzil-i mezkûru münâdi vasıtasıyla bey‘ ve (kesik) eylediğin mezbûre Zeliha Hatun 

istimâ‘ eyledikte ben menzil-i mezkûru Mehmed Ali’ye bey‘ ittim deyub ve 

müvekkilem mezbûre Aişe Hatun menzil-i mezkûru mezbûre Zeliha Hatun’a rehin 

virüb lakin menzil-i mezkûru bey‘a vekil itmeyub ve ba‘de’l-bey‘ ve’l-iştirâ olmayub 
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verilemediği beş bin iki yüz guruşa şirâya tâlib olmamıştır dedikte suret-i 

murâfa‘aları fetvâ-yı şerif lede’l-havâle müdde‘i-i merkûm Mehmed Ali menzil-i 

mezkûr şirâsında ber vech-i muharrer müdde‘âsına isbâtı … olduğu deyu virilen 

cevabı şer‘iyye binâen müdde‘i-i merkûm Mehmed Ali ber vech-i meşrûh 

müdde‘âsına husûs-ı mezbûra ârifân (kesik) ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ 

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zir-i mest[ûreye] vaz‘-ı mühür ve 

imza iden medine-i mezbûre mahallâtından Yahya mahallesi imamı Şeyh Mehmed 

Efendi (kesik) Mustafa Ağa ve ihtiyarlarından İsmet Ağa ve Cevizlice mahallesi 

imamı es-Seyid Mehmed Efendi ve muhtarı Ahmed Ağa ve ihtiyarı ve kadı ağa nâm 

kimesneler … sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idikleri ihbâr olunan Yahya mahallesi ahâlisinden ( silik ) Mehmed Ali bin Ahmed 

ve Cevizlice mahallesi ahâlisinden Hacı Emrullah oğlu Ali bin Emrullah nâm 

kimesneler li ecli’ş-şehâdet meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-iştihâd fi’l-hakika işbu 

(silik) Mehmed Ağa’nın müvekkilesi Aişe Hatun binti Sarrac Mehmed Emin bin 

Mehmed menzil-i mezkûra işbu Mehmed Ali’den beş bin iki yüz guruşun şirâya iki 

defa tâlib olduğuna bizler şahitleriz ve şehâdet dahi ideruz dedikleri şehâdet-i 

şer‘iyye itmeleriyle şehâdetleri makbûl olmağın … ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i menzil-i 

mezkûru müdde‘i-i merkûm Mehmed Ali’ye teslimine müvekkilesi mezbûre Aişe 

Hatun (kesik) (silik) vekil-i merkûm Küçük Mehmed Ağa’ya tenbih olunduğu bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

Fi 10 Cemâziye’l-ahir sene 92 

 

Hüküm No: 367 

Soygaz karyesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Hüsne 

binti Ömer nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Ali bin Ali nâm 

kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızalarıyla lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz. Fi 11 

Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 368 

Ceyker karyesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki karyenizde sâkine Zeyneb 

binti Mehmed nâm bâkirenin seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Receb 

bin Ömer nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve mihr-i 

muahhar tesmiyesiyle lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz.  

Fi 11 Cemâziye’l-ahir sene 91  
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Sayfa Numarası: 263 

Numro 70 

 

Hüküm No: 369 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir  ki Halebu’ş-şehba’ya tâbi‘ Sarıkaya karyesi ahâlisinden bâ‘isü’l-

i‘lâm Mehmed bin Halil nâm kimesne vilayet-i mezkûra tâbi‘ Medine-i Ayıntab 

Deâvi meclisinde ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘ide takdim ve havâle buyurulan arz-ı hâlde 

ismi muharrer medine-i mezbûre kurâsından Eyyum sükut karyesi ahâlisinden 

Mehmed bin Hasan muvâcehesinde üzerine da‘va idüb merkûm zımmetinde ester 

bahâsından bâki doksan dört guruş alacak hakkım olub hâlâ talebi iderim deyu 

ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl ve’l-ikrâr alâ muceb-i ikrârihi meblağ-ı mezkûr doksan dört 

guruş müdde‘i-i merkûm Mehmed’e eda ve teslimiyle medyûn-ı merkûm diğer 

Mehmed ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu  

Fi 11 Cemâziye’l-ahir sene 91  

 

Hüküm No: 370 

Câbi Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur [ki] mahalleniz 

sâkinelerinden Server binti Ahmed Bekir bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi 

olan Mehmed bin Ali nâm kimesneye lede’ş-şuhûd akd-i nikah idesiz.  

Fi 11 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 371 

Kurb-ı tarla-yı cedid mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki 

mahallenizde sâkine Memik nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Arif 

bin Hacı İbrahim nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları mihr-i müeccel [ve] 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm.  

Fi 11 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 372 

İbn-i Şeker Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Şakire binti Hacı Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Akaş bin Mustaf nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm.  

Fi 11 Cemâziye’l-ahir sene 91  
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Hüküm No: 373 

Vilayet-i Haleb’e tâbi‘ Medine-i Ayıntab mahallâtından Bostancı mahallesi 

sâkinlerinden Piyade zabtiye gönüllüsü Mustafa bin Abdullah nâm kimesne medine-i 

mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘ide medine-i mezbûre 

kurâsında Şit karyesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan (silik) oğlu 

Mustafa’nın sağire kızları Kamer ve Havva’nın tesviye-i umûruna vasi olan bâ‘isü’l-

kitab Mehmed Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb vasi-i merkûm 

Mehmed Ağa vasisi olduğu sağiretân-ı mezbûretân Kamer ve Havva malından bana 

beş adet ayn-i Osmanî lira altun edâsı ve teslim eylediğinde ben dahi bundan iştirâ ve 

kabz ve umûruma harc ve sarf ile istihlâk idüb meblağ-ı merkûm ile semen işbu 

tarih-i kitabdan altı mah tamamına dek müeccel ve mev‘ûduna sağiretân-ı 

mezbûretân malından vasi-i merkûm Mehmed Ağa yedinden iştirâ ve kabz eylediğim 

Acem şalı bahâsından otuz yedi buçuk guruş sağ para … mezkûrundan cem‘an beş 

adet Osmanî lira altunu ve otuz yedi buçuk guruş nâmında sağiretân-ı mezbûretân 

Kamer ve Havva’ya vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kaza deynim olub meblağ-ı mecmu‘-ı 

merkûm ecl-i mezkûr ile sağiretân-ı mezbûretân zımmetinde deynimdir dedikte 

gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mahalle-i mezbûr ahâlisinden Habaman Abdullah’ın oğulları 

… Süleyman Mehmed nâm kimesneler meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda vasî-i merkûm 

Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb mukırr-ı mezbûr 

merkûm Mustafa’nın zımmetinde sağiretân-ı mezbûretân Kamer ve Havva’ya cihet-i 

mezkûrdan işbu tarihten itibaren altı mah vâadeyle vâcib-i deyni olan meblağ-ı 

mecmu‘-ı merkûm beş adet ayn-i Osmanî lira altunu ve otuz yedi buçuk guruş 

tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefâlet-i mutlak-ı âmme-i sahiha-i şer‘iyye ile bizler 

müteakiben kefil-i bi’l-mâl ve zaminler olub ve ihda hüma … zımmetine kefalet 

hasebiyle lâzım gelen meblağ dahi kezâlik bi’l-emr ve’l-kabûl başka başka teklif 

eyledikte dediklerinde gıbbe’t-tasdik-i şer‘i ma vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu 

hurrire fi gurre-i şehr-i Cemâziye’l-ulâ sene ihda ve (silik) ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 
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Sayfa Numarası: 264 

Numro 71 

 

Hüküm No: 374 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Haleb vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden Hacı İbrahim oğlu 

bâ‘is-i i‘lâm İbrahim bin Memik nâm kimesne nefsinden asâleten ve bundan akdem 

vefat iden karındaşı Mehmed bin Memik’in evlâd-ı sığârının vasî-i makbûlü olmağın 

vesâyeten medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdîm 

ve havâle buyurulan arz-ı hâlde ismi muharrer medine-i mezbûre kurâsından 

Medegöz karyesi ahâlisinden Mısdık ibni Memik muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb merkûm Mısdık zımmetinde benim ve müteveffâ karındaşı 

Mehmed’in mal-ı müşterekimizden bir re’s dana bahâsından dört yüz guruş ve bâ 

kulu olarak cihet-i karz-ı şer‘iden dört yüz guruş ve dükkandan ber mûcib-i defter-i 

müfredât ahz etmiş olduğu eşya bahâsından üç yüz guruş cem‘ân bin yüz guruş 

alacak haklarımız olub yüz guruş tarafıma teslim ve bâki bin guruş merkûm 

zımmetinde alacak haklarımız olub kable’l-ahz ve istifâ karındaşım merkûm 

Mehmed fevt olub meblağ-ı bâki-i mezkûrunun nısfı olan beş yüz guruş evvela 

sığârına mevrûs olub ve nısf-ı âhârı olan beş yüz guruş dahi benim olmağın meblağ-ı 

mezkûrunun tamamını bi’l-ihâle ve (silik) hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-

suâl ol dahi cevabında müdde‘i-i merkûm karındaşı müteveffâ-yı merkûm Mehmed 

de hâne bahâsı olarak üç yüz guruş ve dükkanda ber vech-i defter-i müfredât eşya 

bahası olarak üç yüz guruşu cem‘ân ciheteyn-i mezkûreteyn altı yüz guruş deynim 

olub meblağ-ı mezkûr ve tamamen edâ ve teslim ittim ve bağı kulu olarak altı yüz 

guruş deynim yoktur ve dana bahâsından üç yüz guruş ikrâr ve ziyadesi olan yüz 

guruş ile fevt olarak deyni olan dört yüz guruşu inkâr idecek müdde‘i-i asıl ve (silik) 

merkûm ber vech-i meşrûh müdde‘âsı husûs-ı mezbûre ârifân ve her biri ber 

muktezâ-yı irâde-i seniyye mensûb olduğu mahallerinde zir-i mestûreye vaz‘ ve 

mühür ve imza iden Vakkas ibni İbrahim ve Ali kahyanın oğlu Memik ve Ahmed bin 

Memik ve Keklikçi oğlu Memik nâm kimesnelerden sırran ve badehu alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde ittikleri ihbâr olunan dedenin oğulları Mehmed bin 

(silik) ibni dede nâm kimesneler şehâdetleriyle ber nehc-i şer‘i ve bi’l-muvâcehe 

meşrûan isbât itmeğin mucibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i merkûm Mısdık ikrârı olan 

üç yüz guruşu dana bahâsından ve üç yüz guruş dükkandan aldığı eşya bahâsı cem‘ân 



275 

 

altı yüz guruş teslim müdde‘i-i merkûm İbrahim inkâr idüb merkûm Mısdık teslim 

iddiâ eylediği altı yüz guruş isbâta havâle olunarak külliyen inkârı olan … dana 

bahâsından ziyade ile dört yüz guruş bağı kovanı ki cem‘ân beş yüz guruş merkûm 

İbrahim edâ-i teslimine merkûm Mısdık tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i‘lâm olundu ve’s-selâm 

Fi 11 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 375 

Ma‘rûz-ı da‘ileridir ki  

Haleb vilayet-i celilesi dahilinde Be’retü’l-garat kazası kurâsından Avşar bucağı 

karyesi ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm İsa bin Ali nâm kimesne vilayet-i mezbûre tâbi‘ 

Medine-i Ayıntab Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘i takdim ve havâle 

buyurulan arz-ı hâlde ismi muharrer Haleb kurâsından Cebrin karyesi ahâlisinden 

Hasan bin Zinto? nâm [ kimesne ] muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm 

idüb merkûm Hasan yedinde olub muâyene olunan boz erkek deve kendi malım olan 

devemden mütevellid netâcen malım olub tarihten elli altı gün mukaddem yedimden 

sirka ve zâyi‘ olub şimdi merkûm Hasan yedinde bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderum suâl 

olunub icâb-ı icrâ ve deve-i mevsûf-ı mezkûr tarafıma teslimine tenbih-i şer‘i 

buyurulmak muradımdır deyu ba‘de’t-da‘vâ ve’s-suâl cevabında deve-i mevsûf-ı 

mezkûru tarihten altmış gün mukaddem karyemizde ismi ma‘lûmum olmayan bir 

kimesne bin guruş semen-i medfû‘a iştirâ ittim müdde‘i-i merkûmun ber vech-i 

müdde‘i netâcen malı olub sirka ve zâyi‘ olduğunu bilmem deyu deve-i mezkûra 

vaz‘-ı yedini ikrâr ve müdde‘i-i merkûmun ber vech-i müdde‘i netâcen malı 

olduğunu bilmem deyu inkâr idecek müdde‘i-i merkûmdan müdde‘â-yı meşrûhuna 

muvâfık beyyine taleb olundukda husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb oldukları mhallerinden [ zir-i ] 

mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden Avşar bucağı karyesi ahâlisinden Mehmed’in 

oğlu Hasan ve Şeyho’nun (silik) Halil ve Şeyho oğlu Mehmed nâm kimesnelerden 

sırran ve badehu alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan 

Avşar bucağı karyesi ahâlisinden Alvin? Şeyh Hüseyin ve Mehmed bin Semo nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i ma‘kûd-ı mezkûra hâzırân olub eserü’l-iştihâd ve 

fi’l-hakika işbu muâyene [ olunan ] boz erkek deve müdde‘i-i merkûm İsa’nın malı 

olan devesinden mütevellid netâcen malı olub [ tarihten ] elli altı gün akdem sirka ve 

zâyi‘ olduğuna bizler şahidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-i şehâdet-i 
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şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri makbule olmağın ba‘de’t-tahlifü’ş-şer‘i mucibiyle 

ba‘de’l-hükm-i [ şer‘i ] deve-i mevsûf-ı mezkûru müdde‘i-i merkûm İsa’ya teslimine 

merkûm Hasan’a tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

Fi 13 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Sayfa Numarası: 265 

Numro 72 

 

Hüküm No: 376 

Kürd Ciyan Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Ümmühani binti Derviş nâm seyyibenin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Abdullah bin hâfız Ahmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz 

ve’s-selâm.  

Fi 13 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 377 

Bâdi-i defter-i kassâm oldur ki 

Halebu’ş-şehba vilayeti celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Şeyh 

Selman Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kalender oğlu Ahmet 

bin Hacı Mehmed’in verâseti ceddesi Fatıma Hatun binti Hacı Mehmed ile Sulvi 

kebîr oğulları Mahmud ve Mehmed ve sağir oğlu Receb ve kebire kızı Fatıma’ya 

münhasıra olub kable’l-kısme ibni merkûm Mehmed fevt olub verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkeleri Hadice binti Muhli? ve Hamide binti Mustafa ile ceddesi 

mezbûre ve sağir oğlu Mehmed’e münhasıra olub kable’l-kısme ibni merkûm 

Mahmud fevt olub verâseti ceddesi mezbûre Fatıma Hatun ile li ebeveyn er karındaşı 

merkûm Receb ve kız karındaşı Fatıma Hatun’a inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr 

olduktan sonra sağirân-ı mezbûrân Receb ve Mehmed’in tesviye-i umûrlarına kıbe’l-i 

şer‘den valide ve ceddeleri mezbûre Fatıma Hatun vasî nasb ve ta‘yin olunub ol dahi 

vesâyet-i mezkûru ba‘de’l-kabûl ve vasiye-i mezbûre taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrir ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye alâ tariki’l-münâsaha 

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

zikr ve beyân olunur 

Fi 11 Cemâziye’l-ahir sene 291  
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                     Cinsi Fiyat 

Menzil der mahalle-i mezbur                               3000 guruş 

1 kıt‘a cebren-i nâm mahalde Karalık bağ                                 600 guruş 

1 kıt‘a mahall-i mezkûrda bağ       600 guruş 

Balduzak nâm mahalde nısf hisse Yenice                          400 guruş 

İbrahim şehir karyesinde fıstıktan ve hayırdan semen hisse       10 guruş 

Nurvanada zerdalü eşcârından semen hisse                               100 guruş 

Füruht olunan bir kat yatak bahâsı 250 guruş 

1 adet def‘a yatak kat 200 guruş 

Kıl palaz 10 guruş 

1 adet def‘a yatak kat 260 guruş 

1 adet kirkir Kilim                                     60 guruş 

1 adet def‘a kilim  40 guruş 

1 adet sofra    5 guruş 

5 adet bakır batman 360 guruş 

1 adet fenar      10 guruş 

Altun yüzük       50 guruş 

1 adet altun gerdan 50 guruş 

1 adet altun beş beşi 40 guruş 

1 adet ibrik                15 guruş 

Altun küpe 30 guruş 

Altun mavi taş     13 guruş 

Dört parça bakır 25 guruş 

2 adet sandık 20 guruş 

1 adet anbar     30 guruş 

1 tak tabanca                                             50 guruş 

1 adet tüfenk                                             40 guruş 

1 adet Bekir yedinde tüfenk 50 guruş 

Bekir yedinde bakır sini 50 guruş 

1 adet çanak takımı   21 guruş 

Bekir zımmetinde nakdiye 90 guruş 

1 adet Külekci Lütfi … 30 guruş 

Cercerden? rub‘ hisse                          20 guruş 



278 

 

Çevid parası                20 guruş 

Keçi parası 46 guruş 

1 adet çuka kırmızı mertebe   25 guruş 

Meşlah?    60 guruş 

2 adet bedri hasır 10 guruş 

Gömlek … 23 guruş 

1 adet entari 20 guruş 

1 adet aba 12 guruş 

Sarıklı …   18 guruş 

Bel ve bular 14 guruş 

Hamide zımmetinde para 50 guruş 

Zerdalü parası   25 guruş 

Küp ve kahve ibriği 6 guruş 

Muşta  10 guruş 

Sarrac dezgahı 13 guruş 

Demir sahsı  5 guruş 

Yüzük   5 guruş 

1 adet çarşeb  20 guruş 

2 adet Bursa entari  60 guruş 

Fatıma yedinde altun gerdan   40 guruş 

Mezbûre yedinde ferman  30 guruş 

Said Ağa zımmeti 116 guruş 

Cem‘an yekun     7162,5 

 

Minha el-ihracat 

 

Mesârif-i Meyyitler 62,5 guruş 

Resm-i kısmet 177,5 guruş 

Kaydiye 10,5 guruş   

Varaka bahâsı 2 guruş 

Em’an Yekun 252,5 guruş 

 

 



279 

 

Sahhü’l-bâki 

  

Li’t-taksim beyne’l-verese       6915 guruş 

Hisse-i ibn Mehmed fevt olub 1645 guruş 

Hisse-i ibn merkûm Mahmud 1645 guruş 

Hisse-i ibn sağir Receb 1645 guruş 

Hisse-i zevce Fatıma  1151,5 guruş 

Hisse-i binti Fatıma 822,5 guruş 

    

750 mihr-i muahhar zevce Hamide          = 895 

500 mihr-i muahhar zevce Hadice           = 395 

180 virgüye deyni minha                         = 215 

030 hisse-i ümm mezbûre                       = 180 

013 hisse-i zevce Hamide                       = 167 

013 hisse-i zevce Hadice 

hisse-i ibn sağir Mehmed                      = 154  

0274 hisse-i ümm                                  = 1371 

0971 …                                                  = 2616 

… Receb’e ve sülüs Fatıma’ya 

274 …                                                   = 1460 

457,5 guruş …                                      = 1279,5 

 

Sayfa Numarası: 268 

Numro 75 

 

Hüküm No: 378 

Eyledikde menzil-i mezkûru Mehmed Ali bey‘ ittim deyub ve müvekkilem mezbûre 

Aişe Hatun menzil-i mezkûr ve badehu Zeliha Hatun rehin virüb lakin menzil-i 

mezkûru bey‘a vekil itmeyub ve ba‘de’l-bey‘ ve’ş-şira … olmayub virub müdde‘i 

beş bin iki yüz guruş şirâya olmamışdır dedikde sûret-i mürâfa‘aları fetvâ-yı şerifleri 

lede’l-havâle müdde‘i-i merkûm Mehmed Ali menzil-i mezkûru şirâsının ber vech-i 

muharrer müdde‘âsını isbât lazım olduğu deyu verilen cevâb-ı şer‘iyye binâen 

müdde‘i-i merkûm Mehmed Ali ber vech-i meşrûh müdde‘âsını husûs-ı mezbûra 

ârifân her biri ber muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ varaka-i mestûre mensûb 
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oldukları mahallerinden zir-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imza iden medine-i mezbûre 

mahallâtından Yahya mahallesi imamı Şeyh Mehmed Efendi ve muhtarı Mustafa 

Ağa ve ihtiyarı Hasan Ağa ve Cevizlice mahallesi imamı Mehmed Efendi muhtarı 

Ahmed Ağa ve ihtiyarı kadı nâm kimesnelerinden sırran ve badehu alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idikleri ihbâr olunan Yahya mahallesi ahâlisinden 

Mehmed Ali bin Ahmed ve Cevizlice mahallesi ahâlisinden Ali bin Emrullah nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘isi hâzırân olub eserü’l-iştihâd fi’l-hakika 

işbu Küçük Mehmed’in müvekkilesi Aişe Hatun menzil-i mezkûru işbu Mehmed Ali 

beş bin iki yüz guruşa şirâya tâlib olduğuna ve menzil-i mezkûra da‘vâm yokdur 

deyu ibrâ-i zımmet eylediğine bizler şahidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu edâ-i 

şehâdet itmeğin şehâdetleri makbûle olduğundan mucibiyle ba‘de’l-hükmü’ş-şer‘i 

vekil-i merkûm tekrar cevabında fi’l-vâki‘ müvekkilem mezbûre Aişe Hatun menzil-i 

mezkûrun Zeliha Hatun rehin ve menzil-i mezkûrun bey‘a mezbûre Zeliha Hatun 

vekâlet-i devriye ile tarafından vekil ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin ve ol dahi 

vekâlet-i mezkûrun kabûl edib ve menzil-i mezkûrun beş bin guruşa işbu Mehmed 

Ali’ye bey‘ idüb lakin menzil-i mezkûr yedi bin guruş bahâ ider iken noksan-ı fahişe 

bey‘ itmiş ve bey‘-i mezbûr noksan-ı fahiş ile olduğundan icâb-ı icra muradımdır 

deyu tasaddi etmiş olduğu da‘vası tekrar fetvâ-yı şerife lede’l-havâle müdde‘i-i 

merkûm Mehmed Ali menzil-i mezkûru şirâya tâlib olduğu sâbit olmağın mezbûre 

Aişe Hatun’un şirâya tâlib olması müvekkile-i mezbûre Zeliha Hatun’un menzil-i 

mezkûru semen-i merkûm ile Mehmed Ali’ye beyyine icâzet olmağla vekil-i 

merkûm Küçük Mehmed’in müvekkilesi Aişe Hatun’un tekrar noksan-ı fahişe bey‘ 

da‘vâsı kabul ve şâyân olmayub mesmua olmadığı cihetle menzil-i mezkûru 

müdde‘i-i merkûm Mehmed Ali’ye teslim (silik) mezkûru dahi mezbûre Aişe Hatun 

edâ lazım olduğu deyu verilen cevab-ı şer‘iyye binâen vekil-i merkûm Küçük 

Mehmed’in ber vech-i meşrûh tasaddi etmiş olduğu da‘vâ-yı meşrûh ve iltifata şâyân 

olmadığı kendisine tefhin ve menzil-i mezkûru müdde‘i-i merkûm Mehmed Ali’ye 

teslimine vekil-i merkûme tenbih olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu 

Fi 19 Cemâziye’l-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 379 

Halebu’ş-şehba vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab ahâlisinden Daizâde 

Mehmed Şerif Ağa bin Hacı Mehmed Emin Bey ve Mehmed Ağa bin Hacı Mehmed 

Emin Bey medine-i mezbûre Deâvi Meclis Odası’nda ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de 
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medine-i mezbûre [sakinlerinden] Fatıma binti Hacı Nuh Efendi ibni el-merhûm 

Küçük Hafız Mustafa Efendi nâm hatun tarafından zikr-i âti bey‘a vekil-i şer‘isi 

karındaşı bâ‘isü’l-kitab Mehmed Emin Efendi ibni Hacı Nuh Efendi mahzarında her 

biri ikrâr-ı tâm ve takrir-i [kelâm] idüb medine-i mezbûrede döşeme altı dimekle 

ma‘rûf mahalde kâin kıbleten ve garben tarik-i âm ve şarken koca (kesik) (silik) 

vakfı bostan ve şimâlen Mevlevi Şeyhi el-Hac İsmail Efendi bostanı ile mahdûd ve 

mümtâz yüz elli (silik) hırdavat bostanının tamamı dört sehim itibarıyla bir sehim 

hissesi mezbûr Mehmed  

 

Sayfa Numarası: 269 

Numro 76 

 

Ve bir sehim hissesi Mehmed’in akd-i âtiyü’z-zikrin sudûruna değin yedlerinde 

mülkü olub merkûm Mehmed Şerif Ağa bostan-ı mahdûd-ı mezkûrda olan dört 

sehimde bir sehim hissesini tarafeynden icâb ve kabul hâvi telce ve müdâhaleden âri 

ve berî olarak bin beş yüz guruş merkûm Fatıma Hatun bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile 

bey‘ ve temlik ve teslim ve kabz-ı semen eylediğini ve merkûm Mehmed Ağa dahi 

yine bostan-ı mahdûd-ı mezkûrda olan dört sehimde bir sehim hissesi tarafeynden 

icâb ve kabul hâvi ve şurût-ı mübtili ve ukûd-ı … âri ve berî olarak iki bin altı yüz 

guruş merkûm Fatıma Hatun’a bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘i ile bey‘ ve temlik ve teslim 

ve mezbûre dahi meblağ-ı mezkûra iştirâ ve temellük ve tesellüm kabz ve kabûl idüb 

ve semeni olan meblağ-ı mezkûr iki bin altı yüz guruş müşteri-i merkûme Fatıma 

Hatun yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediğini ikrâr 

eyledikden sonra merkûm Mehmed Şerif Ağa ve merkûm Mehmed Ağa bostan-ı 

mahdûd-ı mezkûrun dört sehimde iki sehim hissesini merkûme Fatıma Hatun’un 

mülk-i müşterâ-yı sahihi ve hakk-ı sarîhi olub bizlerin vechen mine’l-vücûh ve 

sebeben mine’l-esbâb ve asla ve kat‘a alaka ve medhal ve haklarımız kalmayub 

müşteri-i mezbûre Fatıma Hatun’un mülk-i müşterâ-yı sahihi olmuşdur bostan-ı 

mezkûre ve semeni olan meblağ-ı mezkûre vefa ve bey‘a dâir mezbûre Fatıma Hatun 

kalbinde da‘vâmız yokdur mezbûre Fatıma Hatun zımmetini kabulünü hâvi ibrâ-i 

âm-ı sahih-i şer‘i ile ibrâ ve iskât-ı hak eyledik bostan-ı mahdûd-ı mezkûrun dört 

sehimde iki sehim hissesine emlakı sâiresi gibi keyfe mâ yeşâü ve hasbe mâ yehtâr 

mutasarrıf olsun didiklerinde vekil-i mezbûre Mehmed Emin Efendi mutasarrıf-ı 

merkûmânı kâffe-i kelimât-ı meşrûhalarına tasdik etmeğin gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ 
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vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer amin şehri 

Rebi‘u’l-ulâ sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl  

Me’zûn bi’l-efna faziletlu es-Seyid Mehmed Bahaddin Efendi Şeyhzâde 

Güllizâde es-Seyid Osman Saib Efendi  

İhtiyarzâde Mehmed Ali Cevdet Efendi 

Hacı Nuh Efendizâde Süleyman Efendi  

Zabtiye Onbaşısı Hüseyin Ağa  

Muhzır başı Osman 

Ve gayruhum mine’l-hüzzâr      

 

Hüküm No: 380 

Halebü’ş-şehba vilayet-i celilesi dahilinde Medine-i Ayıntab mahallâtından Tarla-yı 

Atik mahallesi sâkinelerinden Basmacızâde Mustafa Ağa zevcesi Emine binti Molla 

Akaş bin İbrahim nâm hatûn tarafından zikr-i âti bey‘i takrire vekâleti zât-ı 

mezbûreyi ârifân ağyacı ma‘mûn Ahmed ve Molla Akaş bin İbrahim nâm kimesne 

şehâdetleriyle sabit olan karındaşı Mehmed bin Molla Akaş meclis-i şer‘i şerif-i 

enverde Basmacızâde Mustafa Ağa hazır olduğu halde medine-i mezbûre ahâlisinden 

bâ‘isü’l-kitab Abdullah ve Mehmed … Abdullah nâm kimesneler mahzarlarında bi’l-

vekâle ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idüb akd-i âtiyü’z-zikrin sudûruna değin 

müvekkilem mezbûre Emine’nin silk-i mülk-i sahihinde münselik olub medine-i 

mezbûrede vâki‘ tüccar bazarı dimekle ma‘rûf çarşuda kâin bir tarafdan tarik-i âm ve 

bir tarafdan bazar … giden nerduban ve bir tarafdan harâbe ve bir tarafdan (kesik) 

tarla câmi‘-i şerifi vakfî olan tüccar dükkanı ile mahdûd ve mümtâz bir bab tüccar 

dükkanının tamamını tarafeynden icâb ve kabul hâvi ve şurût-ı mübtile ve ukûd-ı 

müfside ve telce ve muârazadan âri ve berî olarak üç bin guruşa müvekkilem 

mezbûre Emine Hatun’a vekâleten merkûmân Abdullah ve Mehmed’e bey‘-i bât-ı 

sahih-i şer‘i ile bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde merkûmân Abdullah ve 

Mehmed dahi dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun tamamını üç bin guruşa iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl idüb semeni olan meblağ-ı mezkûr üç bin 

guruşu müşteri-i merkûmân Abdullah ve Mehmed yedlerinden bi’t-tamâm ve’l-

kemâl ahz ve kabz ve istifâ-i hak idüb dükkan-ı mahdûd-ı mezkûru tamamı müşteri-i 

mezkûrân Abdullah ve Mehmed’in mülk-i müşterâ-yı sahih ve sarihleri olub benim 

müvekkilem mezbûre Emine Hatun’un vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-
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esbâb asla ve kat‘a alaka ve medhal ve hakkı kalmamışdır keyfe mâ yeşâu ve hasbe 

mâ yehtâr mülk-i sâireleri gibi ber vech-i mülkiyet mutasarrıf olsunlar dükkan-ı 

mezkûr ve semen olan meblağ-ı mezkûr … fesad-ı bey‘a dâir âmme-i da‘vâdan 

merkûmân Abdullah ve Mehmed zımmetleri bi’l-vekâle kabulleri hâvi ibrâ-yı âm-ı 

sahih-i şer‘i ile ibrâ ve iskât (kesik) dahi ittim dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘i  mâ 

vak‘a bi’t-taleb ketb ve imla olundu hurrire fi el-yevmi’s-sâbi‘ aşere amin şehri 

Cemâziye’l-ahiri sene ihda ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl:  

Güllizâde Osman Saib Efendi  

(silik) 

Kahyazâde (silik) Ağa  

Şerif Ağazâde Mehmed Ağa  

İmam Hocazâde Molla Ahmed 

Mehmed Said Ağa  

…zâde 

Muhzırzâde İzzet  

Ve gayruhum mine’l-hazırîn    

 

Sayfa Numarası: 270 

Numro 77 

 

Hüküm No: 381 

Hame karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Meryem binti Mustafa nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Ahmed bin 

Cuma nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

[ nizâmisi ] tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm.  

Fi 21 Cemâziyel-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 382 

İbrahimli karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki karye-yi Kürd’de sâkine 

Elif binti Memik nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mustafa bin 

Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel u nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd ve akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 21 Cemâziyel-[ahir sene 91] 
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Hüküm No: 383 

İbn-i Şeker Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Aişe [binti] Monla Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Abdurrahman bin Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmiyesi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 21 Cemâziyel-ahir [sene 91] 

 

Hüküm No: 384 

Kurb-ı Tarla Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Fatıma binti Ahmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Hasan 

bin Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 21 Cemâziyel-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 385 

Kurb-ı tarla-yı cedid Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki 

mahallenizde sâkine Aişe binti Yusuf (kesik) mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Hasan bin Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel 

ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi (kesik) 

 

Hüküm No: 386 

(silik) Kaya Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Asiye binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan 

Mehmed bin Mustafa nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 21 Cemâziyel-ahir [sene 91] 

 

Hüküm No: 387 

Kurb-ı Cevizlice Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Hadice binti Mehmed Şerif nâm bâkirin [mâni‘-i şer‘isi] yoğ ise işbu tâlibi 
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olan Mehmed bin Halil nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i 

müeccel ve muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikâh eyleyesiniz 

ve’s-selâm  

Fi 22 Cemâziyel-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 388 

Kurb-ı Kazanlı Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde 

sâkine Zeher binti Haydar nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Yusuf 

bin Ali nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 25 Cemâziyel-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 389 

(silik) karyesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine Ayşu 

binti Mehmed nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi [yoğ ise] işbu tâlibi olan Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve 

muaccel-i nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 25 Cemâziyel-ahir sene 91 

 

Hüküm No: 390 

Çakmak Kapı Bölüğü Mahallesi imamı efendi gıbbe’s-selâm inhâ olunur ki 

mahallenizde sâkine Ümmühan binti Ahmed Efendi nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ 

ise işbu tâlibi olan Molla Mehmed bin Hamza Efendi nâm kimesneye velisi izni ve 

tarafeyn rızaları mihr-i mukaddem ve mihr-i muahhar nizâmisi tesmiyesiyle lede’ş-

şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz 

Fi 25 Cemâziyel-ahir sene 1291 

 

Hüküm No: 391 

Akyol Mahallesi imamı efendi ba‘de’s-selâm inhâ olunur ki mahallenizde sâkine 

Emine binti Mehdi nâm bâkirin mâni‘-i şer‘isi yoğ ise işbu tâlibi olan Mustafa bin 

Hasan nâm kimesneye velisi izni ve tarafeyn rızaları ve mihr-i müeccel ve muaccel-i 

nizâmisi tesmiyesiyle inde’ş-şuhûd akd-i nikah eyleyesiniz ve’s-selâm  

Fi 7 Cemâziyel-ahir sene 91. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1.  148 NUMARALI AYNTÂB ŞER’ÎYYE SİCİLİNİN 

TRANKRİPSİYONUNDA TAKİP EDİLEN YÖNTEM 

 

Tez çalışmasına konu olan 148 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili Hicri  

1290–1291 / M. 1874 yılları arasını kapsamakta olup 19x47 ebatında ve yaklaşık 

olarak 270 sayfadan oluşmaktadır. Mikrofilmlerinden çoğaltılan fotokobileri 

Ankara’daki Milli Kütüphane’den temin edilmiş ve transkripsiyon bu fotokopiler 

esas alınarak yapılmıştır.  136’dan başlanarak 270. sayfaya kadar olan kısmının 

transkribe edildiği bu çalışmada 266 ve 267 numralı sayfaların olmadığı görülmüştür. 

Bu sayfalara ulaşılamadığından okunulamamış ve bu kısım eksik kalmıştır. 

Okunan belgelerde 391 hüküm yer almaktadır. Fotokobilerde bulunan sayfa 

numaraları aynı şekilde transkripsiyonunda da bulunmaktadır. Belgelerin 

anlaşılabilirliği açısından ayrıca sayfa numarası eklenmemiştir. Bu yüzden de bazı 

hükümler arasına sayfa numaraları girdiğinden, hüküm eksik anlaşılabilir. Fakat 

sayfa numarasından sonra, hüküm kaldığı yerden devam etmektedir. Bir hüküm 

yazılma esnasında karalanmış ve eksik bırakılmıştır. Bu durum ayrıca hükümün 

içerinde belirtilmiştir. Bunun dışında 288 numarılı hüküm arasına evlenme iznine 

dair bir hüküm girmiş daha sonra 288 numaralı hüküm kaldığı yerden devam 

etmiştir. Belgelerin aslına zarar vermemek olduğu gibi aktarmak adına bu şekilde 

transkripsiyonu yapılmış hükmün devamı olduğu hüküm no kısmında belirtilmiştir.  

Okuma esnasında transkripsiyon kaidelerine uygun olması adına, 

okunuşundan emin olunmayan kelimelerin sonuna (?) işareti, okunamayan 

kelimelerin yerine (…) konulmuş, silik olan kelimeler (silik), çizik olan kelimeler 

(çizik) ve karalnmış kısımlarda (karalanmış) olarak belirtilmiştir. 
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148 numaralı Ayntab Şer’îyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 

yapılırken kelimelerin doğru okunuşlarının bulunması için Kamus-ı Türkî’
47

den, 

anlamları için Devellioğlu
48

’nun Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgatından,  

hukuki terim ve kavramların anlaşılabilmesi için Leslie Peirce’nin Ahlak Oyunları
49

 

adlı eserden, faydalanılmıştır. Yer adlarının doğru telaffuzu açısından ise daha önce 

yapılmış olan Anteple ilgili yükseklisans ve doktora çalışmalarından yararlanılmıştır. 

             Son olarak çalıştığımız sicilin kapsadığı yıllar arasındaki Ayntâb’ın İdari 

(Karyeler, Mahalleler, Caddeler); Sosyal (Medreseler, Camiler, Aşiretler, Hanlar, 

Mescidler) ve Ekonomik (Dükkânlar, Meslekler, Fabrika, Çarşılar, Esnaflar, 

Pazarlar) durumunun tespiti için birçok temel eser niteliğindeki çalışmalardan 

faydalanılmıştır.  

 

                                                 
47

 Şemseddin Sami, (1998), Kamûs-ı Türkî, Alfa Yayınları, İstanbul. 
48

 Ferit Devellioğlu, (2002) ,Osmanlıca Türkçe Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara. 
49

 Leslie Peirce, (2005), Ahlâk Oyunları, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. 



288 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 

4.1. 148 NUMARALI AYNTÂB ŞER’ÎYYE SİCİLİNDEKİ HÜKÜMLERİN 

KONULARI 

1290-1291 / M. 1873-1874 yıllarını kapsayan 148 Numaralı Ayntâb 

Şer’îyye Sicili’nde yer alan davaların konuları tablo halinde (Tablo 1) hüküm 

sırasına göre verilmiştir. Söz konusu hüküm tablosunun yazımına sicilin 1. 

sahifesinden başlanmıştır. Sicilin içinde bütünlüğü sağlamak amacıyla tabloda 

“hüküm no” ve “konu” diye bir bölümleme yapmak uygun bulunulmuştur. 

Tablo 4.1. Transkripsiyonu Yapılan Şer’îyye Sicili’ndeki Hükümlerin İçeriği 

 

Hüküm No:  Konu:  

1 Tereke 

2 Borç kaydı 

3 Tereke 

4 Tereke 

5 Tereke 

6 Mahkeme-i şeriyyeden verilen evrakın kayıtlarına dair  

7 Tevcihata teşekkür 

8 Şeriyye sicillerindeki zabıt davalarına dair  

9 Tefviz ihalesi 

10 Araziye hüccet verilmesi 

11 Nizamname icrası 

12 Nizamname icrası 

13 Nizamname icrası 

14  Araziye hüccet verilmesi 
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15 Nizamname icrası 

16 Evlilik iznine dair 

17 Evlilik iznine dair 

18 Evlilik iznine dair 

19 Evlilik iznine dair 

20 Evlilik iznine dair 

21 Evlilik iznine dair 

22 Evlilik iznine dair 

23 Evlilik iznine dair 

24 Evlilik iznine dair 

25 Gasb 

26 Alacak borç 

27 Alacak borç 

28 Alacak borç 

29 Alım satım 

30 Evlilik iznine dair 

31 Evlilik iznine dair 

32 Evlilik iznine dair 

33 Evlilik iznine dair 

34 Veraset 

35 Veraset 

36 Alım satım 

37 Kayıp mal 

38 Alacak Borç 

39 Alım satım 

40 Tereke 

41 Evlilik iznine dair 

42 Alacak borç  

43 Alım satım 

44 Alım satım 

45 Alım satım 

46 Alım satım 

47 Evlilik iznine dair 

48 Evlilik iznine dair 

49 Evlilik iznine dair 

50 Evlilik iznine dair 
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51 Evlilik iznine dair 

52 Tereke  

53 Evlilik iznine dair 

54 Evlilik iznine dair 

55 Tereke taksim 

56 Evlilik iznine dair 

57 Evlilik iznine dair 

58 Evlilik iznine dair 

59 Miras taksim 

60 Alım satım 

61 Vakfiye ile ilgili 

62 Veraset 

63 Kayıp mal  

64 Veraset  

65 Alım satım 

66 Alım satım 

67 Alım satım 

68 Tevliyet 

69 Evlilik iznine dair 

70 Alacak borç 

71 Evlilik iznine dair 

72 Evlilik iznine dair 

73 Evlilik iznine dair 

74 Katl 

75 Evlilik iznine dair 

76 Tereke  

77 Alım satım 

78 Vakıf  

79 Evlilik iznine dair 

80 Evlilik iznine dair 

81 Evlilik iznine dair 

82 Evlilik iznine dair 

83 Evlilik iznine dair 

84 Evlilik iznine dair 

85 Alım satım 

86 Evlilik iznine dair 

87 Evlilik iznine dair 
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88 Evlilik iznine dair 

89 Tereke  

90 Evlilik iznine dair 

91 Vesayet 

92 Alım satım 

93 Tereke 

94 Evlilik iznine dair 

95 Evlilik iznine dair 

96 Alım satım 

97 Kayıp mal  

98 Evlilik iznine dair 

99 Vekâlet 

100 Evlilik iznine dair 

101 Kayıp mal 

102 Alım satım 

103 Evlilik iznine dair 

104 Evlilik iznine dair 

105 Evlilik iznine dair 

106 Evlilik iznine dair 

107 Evlilik iznine dair 

108 Evlilik iznine dair 

109 Evlilik iznine dair 

110 Evlilik iznine dair 

111 Evlilik iznine dair 

112 Evlilik iznine dair 

113 Evlilik iznine dair 

114 Evlilik iznine dair 

115 Evlilik iznine dair 

116 Evlilik iznine dair 

117 Evlilik iznine dair 

118 Alım satım  

119 Evlilik iznine dair 

120 Evlilik iznine dair 

121 Evlilik iznine dair 

122 Evlilik iznine dair 

123 Alacak borç 

124 Evlilik iznine dair 
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125 Hibe  

126 Evlilik iznine dair 

127 Evlilik iznine dair 

128 Evlilik iznine dair 

129 Evlilik iznine dair 

130 Evlilik iznine dair 

131 Tereke  

132 Tereke 

133 Tereke 

134 Evlilik iznine dair 

135 Evlilik iznine dair 

136 Evlilik iznine dair 

137 Evlilik iznine dair 

138 Vasi tayini 

139 Kayıp mal 

140 Evlilik iznine dair 

141 Zevciyete dair  

142 Borç 

143 Evlilik iznine dair 

144 Evlilik iznine dair 

145 Evlilik iznine dair 

146 Evlilik iznine dair 

147 Evlilik iznine dair 

148 Evlilik iznine dair 

149 Evlilik iznine dair 

150 Evlilik iznine dair 

151 Evlilik iznine dair 

152 Evlilik iznine dair 

153 Alım satım 

154 Evlilik iznine dair 

155 Evlilik iznine dair 

156 Evlilik iznine dair 

157 Alacak borç 

158 Evlilik iznine dair 

159 Vasi tayini 

160 Evlilik iznine dair 

161 Evlilik iznine dair 
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162 Veraset  

163 Tereke 

164 Evlilik iznine dair 

165 Evlilik iznine dair 

166 Tereke  

167 Evlilik iznine dair 

168 Evlilik iznine dair 

169 Kayıp Mal 

170 Evlilik iznine dair 

171 Evlilik iznine dair 

172 Alacak borç  

173 Evlilik iznine dair 

174 Evlilik iznine dair 

175 Evlilik iznine dair 

176 Evlilik iznine dair 

177 Evlilik iznine dair 

178 Alacak borç  

179 Alım satım 

180 Alım satım 

181 Evlilik iznine dair 

182 Evlilik iznine dair 

183 Evlilik iznine dair 

184 Evlilik iznine dair 

185 Evlilik iznine dair 

186 Evlilik iznine dair 

187 Alacak borç 

188 Veraset 

189 Veraset 

190 Vasi tayini 

191 Evlilik iznine dair 

192 Evlilik iznine dair 

193 Alacak borç 

194 Evlilik iznine dair 

195 Evlilik iznine dair 

196 Evlilik iznine dair 

197 Alım satım 

198 Evlilik iznine dair 
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199 Evlilik iznine dair 

200 Evlilik iznine dair 

201 Evlilik iznine dair 

202 Evlilik iznine dair 

203 Evlilik iznine dair 

204 Alım satım 

205 Evlilik iznine dair 

206 Evlilik iznine dair 

207 Alacak borç 

208 Evlilik iznine dair 

209 Evlilik iznine dair 

210 Evlilik iznine dair 

211 Vasi tayini 

212 Evlilik iznine dair 

213 Evlilik iznine dair 

214 Hırsızlık 

215 Alım satım 

216 Evlilik iznine dair 

217 Alacak borç 

218 Kayıp mal 

219 Nafaka 

220 Alım satım 

221 Alım satım 

222 Evlilik iznine dair 

223 Evlilik iznine dair 

224 Vasi tayini 

225 Kayıp mal 

226 Evlilik iznine dair 

227 Evlilik iznine dair 

228 Evlilik iznine dair 

229 Alım satım 

230 Evlilik iznine dair 

231 Evlilik iznine dair 

232 Evlilik iznine dair 

233 Evlilik iznine dair 

234 Hırsızlık 

235 Evlilik iznine dair 
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236 Evlilik iznine dair 

237 Evlilik iznine dair 

238 Evlilik iznine dair 

239 Alım satım 

240 Evlilik iznine dair 

241 Evlilik iznine dair 

242 Evlilik iznine dair 

243 Evlilik iznine dair 

244 Borç  

245 Evlilik iznine dair 

246 Evlilik iznine dair 

247 Evlilik iznine dair 

248 Evlilik iznine dair 

249 Alacak borç 

250 Evlilik iznine dair 

251 Evlilik iznine dair 

252 Alacak borç 

253 Evlilik iznine dair 

254 Evlilik iznine dair 

255 Alım satım 

256 Alacak borç 

257 Alacak borç 

258 Nafaka  

259 Kayıp mal 

260 Evlilik iznine dair 

261 Evlilik iznine dair 

262 Alım satım  

263 Alacak borç 

264 Tereke 

265 Tereke 

266 Evlilik iznine dair 

267 Evlilik iznine dair 

268 Vekil tayini 

269 Veraset 

270 Evlilik iznine dair 

271 Evlilik iznine dair 

272 Alım satım 
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273 Alım satım 

274 Evlilik iznine dair 

275 Evlilik iznine dair 

276 Evlilik iznine dair 

277 Alım satım 

278 Evlilik iznine dair 

279 Evlilik iznine dair 

280 Evlilik iznine dair 

281 Evlilik iznine dair 

282 Alacak borç 

283 Vekâlet 

284 Evlilik iznine dair 

285 Alım satım 

286 Evlilik iznine dair 

287 Evlilik iznine dair 

288 Vak’a 

289 Evlilik iznine dair 

290 Evlilik iznine dair 

291 Evlilik iznine dair 

292 Alacak borç 

293 Evlilik iznine dair 

294 Evlilik iznine dair 

295 Evlilik iznine dair 

296 Vasi tayini 

297 Evlilik iznine dair 

298 Evlilik iznine dair 

299 Evlilik iznine dair 

300 Evlilik iznine dair 

301 Evlilik iznine dair 

302 Vasi tayini 

303 Evlilik iznine dair  

304 Alacak borç 

305 Alacak borç 

306 Evlilik iznine dair 

307 Nafaka  

308 Vekâlet 

309 Alım satım 
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310 Evlilik iznine dair 

311 Alacak borç 

312 Alacak borç 

313 Alım satım 

314 Evlilik iznine dair 

315 Evlilik iznine dair 

316 Evlilik iznine dair 

317 Veraset 

318 Vakıf 

319 Evlilik iznine dair 

320 Alacak borç 

321 Evlilik iznine dair 

322 Evlilik iznine dair 

323 Alacak borç 

324 Evlilik iznine dair 

325 Evlilik iznine dair 

326 Alım satım 

327 Evlilik iznine dair 

328 Alım satım 

329 Evlilik iznine dair 

330 Evlilik iznine dair 

331 Tereke taksimi  

332 Evlilik iznine dair 

333 Evlilik iznine dair 

334 Evlilik iznine dair 

335 Evlilik iznine dair 

336 Evlilik iznine dair 

337 Evlilik iznine dair 

338 Evlilik iznine dair 

339 Evlilik iznine dair 

340 Evlilik iznine dair 

341 Evlilik iznine dair 

342 Evlilik iznine dair 

343 Evlilik iznine dair 

344 Evlilik iznine dair 

345 Alacak borç 

346 Alım satım 
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347 Alacak borç 

348 Alacak borç 

349 Evlilik iznine dair 

350 Alacak borç 

351 Gasb  

352 Evlilik iznine dair 

353 Evlilik iznine dair 

354 Evlilik iznine dair 

355 Evlilik iznine dair 

356 Evlilik iznine dair 

357 Alacak borç 

358 Evlilik iznine dair 

359 Evlilik iznine dair 

360 Alacak borç 

361 Evlilik iznine dair 

362 Evlilik iznine dair 

363 Evlilik iznine dair 

364 Alacak borç 

365 Evlilik iznine dair 

366 Alacak borç 

367 Evlilik iznine dair 

368 Evlilik iznine dair 

369 Alacak borç 

370 Evlilik iznine dair 

371 Evlilik iznine dair 

372 Evlilik iznine dair 

373 Alacak borç 

374 Alacak borç 

375 Hırsızlık 

376 Evlilik iznine dair 

377 Tereke 

378 Alım satım 

379 Alım satım 

380 Alım satım 

381 Evlilik iznine dair 

382 Evlilik iznine dair 

383 Evlilik iznine dair 
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4.2. İDARÎ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPILAR 

 

4.2.1. İdari Yapılar 

148 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili’ne göre Ayntâb merkezinde bulunan 

karyeler, mahalleler, medreseler, camiler, aşiretler, hanlar, mescidler, çarşılar vd.
50

-
51

 

 

4.2.1.1. Karyeler 

Ayntâb kazası merkezine bağlı 98 karye tesbit edilmistir. Şehrin fizikî yapısı 

hakkında da fikir edinmek açısından Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlügü’nün 

1935’te yaptığı nüfus tahririne baktıgımızda merkez ile birlikte o devirde 

Gaziantep’e bağlı 242 karye bulunduğu görülmektedir
52

-
53

. 

 

Tablo 4.2. Ayntâb Merkez Kazasına Bağlı Karyeler 

 

Kızılhisar Taşlıca Kızılcamescid Küfr-i Bostan 

Çağdığın Mazmahor Gürgün Akgün 

Sam Curancık Silan Araplar 

Göçke İbrahimlî Tefesan Bedirken 

Eşki Bavirke Cam Cedid 

Taşkun Kürt  Pehlivan  

                                                 
50

Ahmet Cebeci. (1999). XVI. Yüzyılda Antep ve Yöresinde Yer Adları. Gaziantep. Küçükdağ, Y. 

(Ed.), Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Yayın No: 6, Gaziantep, ss.165-172. 
51

Tuncer Baykara. (1988). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I: Anadolu’nun İdari Taksimatı. 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 86, Sevinç Matbaası, Ankara, ss.1-270. 
52

Hikmet T. Dağlıoğlu. (1936). Milâdi XVI Hicri X. Asırda Antep, Gaziantep Halkevi, Gaziantep, 

s.108. 
53

İlber Ortaylı. (2000). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880). Tarih Kurumu 

Basım Evi, Ankara, ss.170-192. 

384 Evlilik iznine dair 

385 Evlilik iznine dair 

386 Evlilik iznine dair 

387 Evlilik iznine dair 

388 Evlilik iznine dair 

389 Evlilik iznine dair 

390 Evlilik iznine dair 

391 Evlilik iznine dair 
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4.2.1.2. Mahalleler 

 
Tablo 4.3 Ayntâb Merkez Kazasına Bağlı Mahalleler 

 

İbni Şeker El-hac Halil Kilise Kabakcık 

Şehreküstü Kastal Kürkciyan Kanalıcı 

Kürtciyan Akyol  Yahya Kızılcamescid 

Cevizlice Cabi Tarla-i atik Amo 

Eyüb  Harube    

 

 

4.2.1.3. Hanlar 

 
Tablo 4.4. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Hanlar 

 

Şamcı Hanı Emirali Hanı 

Hayriye Hanı  

  

 

4.3.2.5. Mescidler 

 
Tablo 4.5. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Mescidler 

 

Kazlıca Mescidi Kızılca Mescidi 

Molla Kasım Mescidi  

 

4.3.3. İktisadi Yapılar 

Ayntâb’ta iktisâdi hayatı, kassam defterlerinden, alım-satım hüccetlerinden 

ve alış-verişlerde geçen para miktarı ile kullanılan paranın değerinden çıkarmaya 

çalıştık. 1873- 1874 tarihlerinde alısverisler için genellikle kuruş kullanılmıştır. 

Ancak kurusun yanında çeşitli değerlerde altın ve gümüş paraların da kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 

 

4.3.3.1. Dükkânlar 

 
Tablo 4.6. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Dükkânlar 

 

Attar dükkânı Ekmekci dükkânı 

Demir dükkânı Mutaf dükkânı 

Tüfenkçi dükkânı Bahar dükkânı 

Boyacı dükkânı Hasırcı dükkânı 

Kasap dükkânı Helvacı dükkânı 
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4.3.3.2. Pazarlar 

 
Tablo 4.7. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Pazarlar 

 

Bahar pazarı Mutaf pazarı 

Bıçakcı pazarı  
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SONUÇ 

 

148 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili, 22 Safer 1288 - 7 Cemâziyel-ahir 1291 

tarihlerini meydana gelen olayları ve gelişmeleri aktarmakta olup, sicilin tamamında 

549 hüküm bulunmaktadır.  Bu çalışmaya konu olan 136-270 sayfaları arası Hicri 1 

Zilhicce 1290 tarihinden 7 Cemâziyel-ahir 1291 tarihine kadar olan kısmı 

kapsamakta olup, bu tarihler arasında ise 391 hüküme rastlanmıştır. Bu anlamda sicil 

o tarihlerdeki Ayntâb’ın sosyal, idarî ve iktisâdi vd. yapısı hakkında fikir sahibi 

olmak için değerli bir kaynaktır. Nitekim belli bir zaman dilimini içerisine alan 

siciller ile ayrıntılı sonuca gitmek mümkün değildir. Bu çalışmada da görülebileceği 

gibi Ayntâb hakkında bütün bu alanlarla ilgili kısmen de olsa çeşitli bilgilere 

ulaşılmıştır.  

Bu araştırma neticesinde; evlilik iznine dair 233, alım-satımla ilgili 41, 

alacak-borçla ilgili 38, terekeyle ilgili 19, kayıp malla ilgili 9, gasb, adam öldürme ve 

hırsızlıkla ilgili 7, nizamname, veraset, vesayet, tefviz ihalesi, nafaka, gibi diğer 

konularla ilgili hükümlerle birlikte toplamda 391 hüküm bulunmaktadır. 

Sicilin genelinde bakıldığında evlilik izni dikkati çekmek olup bu dönemde 

kadının izni olmadan imamların nikah kıyma yetkisinin olmadığı bu işlemlerin 

kadının izni dâhilinde yani bir nevi devlet konturolünde gerçekleştiği görülmektedir. 

Yine sicilde ki hükümler bakıldığında 2 hükümde katl olayının yaşandığı 

görülmektedir. Katl olaylaından biri Rum Kale dolaylarında bölge halkı tarafından 

tanınmayan bir genç tarafından işlenmiş olup, temel nedeni anlaşılmamaktadır. Diğer 

olay ise konar-göçer bir aşiret olan Savcılı aşireti ile alakalı olup öncesinde taşlı 

sopalı saldırı neticesinde gerçekleşen bir olaydır. Bu iki olaydan da anlaşıldığı üzere 

Ayntâb bölgesinde yerleşik halk arasında birbirlerinin katline sebep olacak olaylar 

yaşanmamakta olup toplumsal ilişkilerde bu anlamda bir sıkıntı görülmemektedir. 

Sosyal hayatta ise, halkın büyük çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte Gayr-

ı Müslim nüfusta şehirde yaşayanlar arasındadır. Ancak bunlar daha çok ticaretle 
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uğraşan tüccarlar ve kendi dinlerini yaşayan din adamlarıdır. Müslümanlar ile 

Gayrimislimler arasındaki ilişkiye bakıldığında ise; belgelerden anlaşıldığı üzere 

mahkemelerde Müslümanların davalarında, güven sağladıkları için vekil olarak 

gayrimüslimler tayin edilmiştir. Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında bu 

dayanışma ve itimat huzur ve barış içinde yaşadıklarının bir göstergesi olması 

açısından önemlidir. Ayrıca gayrimüslim halka hitap şekli olarak belgelerde küçük 

düşürücü aşağılıyıcı herhangi bir duruma rastlanmamamkta olup Bey, Efendi gibi 

hitap şekilleri kullanılmıştır. 

Sicilde tespit edilen nahiye, karye ve mahalleler sayesinde Ayntâb’ın fizikî 

yapısı hakkında da bilgi sahibi olunmuştur. Genel olarak mahalle ve karyelerin 

büyük çoğunluğunun uzun süre aynı isimle varlığını devam ettirdiğini görülmektedir. 

Bunlar arasında Şehreküsdü, İbrahimli gibi semtler bugünde Antep’te varlığını 

göstermektedir. Ayrıca komşu Sivas, Maraş, Bazarcık gibi komşu vilayetlerinde 

sicilde adının geçmektedir.  

Sosyal hayatta önemli bir yer tutan kuruluşlardan biri de vakıflardır. 

Vakıflarla ilgili sicilde 2 hüküm geçmesi vkıfların varlığının anlaşılması ve bu durum 

Ayntab’ın sosyal ve kültürel hayatının canlılığını göstermesi açısından önemlidir. 

148 numaralı şer’îyye sicilinde yer alan miras taksim işlerine ait sicil 

kayıtlarından Ayntab halkının o dönemde kullanmış olduğu çeşitli ev ve ziynet 

eşyaları tespit edilmektedir. Ziynet eşyası olarak; altın küpe, altın kolye yer alırken 

ev eşyası olarakta; leğen, hengil, bakır kaplar, havan, kazan, ibrik vb. eşyaların 

kullanıldığı görülmektedir. 

Ayrıca defterde yer alan miras taksim işlerine ait sicil kayıtları halkın 

yarısının orta gelir düzeyinde olduğunu göstermektedir. Çok az bir grubunda üst gelir 

düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Bunların dışında kalanlar ise yoksullardan 

oluşmaktadır.  

Boşanmaya karşı yasal hakkı bulunmayan kadınlar nafaka için mahkemeye 

başvurmaktadır. Bu nedenle nafaka davası sayısı, boşanma davası sayısından çok 

fazladır. 

Belgelerde genel olarak hicri takvim kullanılmakta olup düzenli olarak tarih 

düşülmesinin yanında 6 hükümde tarih sıralamasında farklılık bulunmakta olup, 10 

Rabî‘i’l-âhir sene 91 tarihli belgeden sonra 12 Rabî‘i’l-âhir sene 91 tarihli belgeye 

rastlanması gibi durumlar bulunmaktadır.  
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148 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili, Tanzimat sonrası döneminin kapsamı 

alanına girmesinden dolayı Tanzimat’tan sonra ülke yönetiminde yapılan 

değişiklikler sonucunda kadıların idari yetkileri ellerinden alınmış, kadılık hukuki 

konulara bakan bir makam haline geltirilmiştir. Bundan dolayı Tanzimat sonrası 

devirde tutulan şer’îyye sicilleri klasik şer’îyye sicilleri kadar çok çeşitli belgeleri 

ihtiva etmemektedirler. 
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