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ÖZET 
 

149 NUMARALI AYNTÂB ŞER’ÎYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE 
DEĞERLENDİRMESİ (H. 1294–1295 / M. 1877–1878 VARAK 1- 50) 

 
YİĞİT, Esen 

Yüksek Lisans Tezi, Tarih Ana Bilim Dalı 
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Celâl PEKDOĞAN 

Eylül 2011, 227 Sayfa 
 
 
Şer’îyye Sicilleri, Osmanlı Devletinde mahkemelerde görülen davalarla ilgili 
muamelelere yer veren kayıtlardır. Şer’îyye Sicilleri idarî ve askerî alandan sosyal 
alana birçok konuda en önemli başvuru kaynakları arasında kabul edilmektedirler. 
Bu çalışma Hicri 1294–1295 (M. 1877–1878) tarihli, 149 Numaralı Ayntâb Şer’îyye 
Sicilinin ilk 50 varağının trankripsiyonunu ihtiva emektedir. Bu tarihler H.1294’ten 
başlayıp H.1295 tarihinde son bulmaktadır. Trankripsiyondan sonraki süreçte dava 
ve kayıtlar tasnif ve tenkit edilip bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu trankripsiyon 
ve araştırmanın sonucunda XIX. yüzyılın son çeyreğinde genelde Osmanlı özelde ise 
Ayntap’ın içerisinde bulunduğu siyasî, askerî, ekonomik ve kültürel ahval, bir nebze 
de olsa aydınlatılmaya çalışılmıştır. 149 Numaralı  (H. 1294- 1295; M. 1877–1878 
Varak 1-50) Ayntâb Şer’îyye Sicili’nin bu kısmında toplam 163 dava tespit 
edilmiştir. Bu davalar; tereke, müderris, imam, vekâlet, vasi tayini, nafaka, alım-
satım, gasb, hırsızlık gibi konuları ihtiva etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ayntap, Şer’îyye Sicili, İ‘lâm, Kassâm, Hüccet, Vakfiye 
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ABSTRACT 

THE TRANSCRIPTION AND ANALYSE OF AINTAB JUDICIAL RECORD 
NUMBER 149 (H. 1294–1295 / M. 1877–1878; PAGES 1–50) 

 
YİĞİT, Esen 

M.A. Thesis, Department of History 
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Celâl PEKDOĞAN 

April 2011, 227 Pages 
 
 

Judical Records are the documents which include the acts of cases taken place in the 
courts of Ottoman Empire. Judical Records are accepted among the most important 
reference materials in many fields from governmental and military areas to social 
area. This research contains the transcription of the first 50 pages of Aintap Judical 
Record Number 149, dated Hicri 1294–1295 (A.D. 1877–1878). These dates begin 
from H.1294 and end H.1295. During the process after transcription it is tried to 
reach a conclusion by classification and criticism of the cases and the records. In 
consequence of this transcription and research, it is tried to a tiny bit illuminate the 
political, military, economical and cultural situation in which generally Ottoman 
specially Aintap situated in the last quarter of the 19th century. In this part of Aintap 
Judical Record Number 149 (H. 1294- 1295; A.D. 1877–1878 Pages 1–50) it is 
determined totally 163 cases. These cases contains the subjects such as; heritage, 
professor, imam, proxy, appointment of guardianship, alimony, purchase and sale, 
grab, robbery. 
 
Key Words: Aintab, Judicial Record, İlâm, Kassâm, Hüccet, Charter of a waqf 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ÖN SÖZ 

Osmanlı Devleti, dünya tarihine köklü kurumları, askerî gücü, iktisadî 
yapısı, kültürel birikimiyle damgasını vurmuş; geniş bir alan ve zamanda varlığını 
altı asır boyunca sürdürebilmiş Türk-İslâm devletidir. XVI. yüzyılda dünyanın en 
güçlü imparatorluğu halini almıştır. Böylesi büyük bir devletin ardında bıraktığı 
kültürel mirasa ait tarihi kaynakların sınıflandırılması (yazılı, sözlü, v.d) ciddi bir 
akademik çalışma gerektirmektedir. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
bireyleri, ulu bir çınar olan Osmanlı Devleti’nin varisi olarak bu mirasa hak ettiği 
özeni gösterip, geçmişten aldıkları fenerlerle genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
geleceğini aydınlatmayı ve geleceğe güvenle bakmasını sağlamayı, bir ödev ve görev 
olarak kabul etmek durumundadırlar. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de dediği gibi 
"Tarihini bilmeyen millet yok olmaya mahkûmdur." 
 Bu çalışmamız da 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 1294–1295 (M. 1877–1878) yıllarına ait 
149 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili’nin ilk 50 varağından oluşan kısmının 
transkripsiyonu ve değerlendirmesi yapılmıştır. 

Bu çalışmanın her aşamasında benden yardım ve görüşlerini esirgemeyen 
tez danışmanım, saygıdeğer hocam Yrd. Doç. Dr. Celâl PEKDOĞAN’a, aynı 
zamanda destek ve önerilerinden dolayı Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü öğretim elemanlarına ve her anlamda çalışmama katkı sunan 
bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
 
 

 Eylül 2011 
         Esen YİĞİT 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ 

 
 

  
1.1. GİRİŞ 

Gaziantep kenti adını kadim tarihinden, unvanını Ulusal Kurtuluş 

Savaşı’ndaki şanlı savunmasından almıştır.1 Tarihten bu yana birçok kültüre ev 

sahipliği yapmış olan Gaziantep’in kültürel, siyasî ve sosyal yapısı geçmişten kalan 

belgelerin incelenmesi ile ortaya çıkarılabilmektedir. Günümüzde siyasî tarihin 

yanında, sosyal, kültürel, ekonomik ve yerel tarih araştırmaları da büyük önem 

kazanmıştır ve bu alanda araştırmalar devam etmektedir.  

Geçmişten günümüze kadar gelen yazılı belgeler tarihimizin aydınlatılması 

bakımından büyük önem taşımaktadır. Her alanda en önemli yazılı belgelerden 

bazıları Şer’îyye Sicilleridir. Bu sicillerde her konu işlenmiştir; isimler, yer adları, 

vakıflar, boşanma, satış, alacak, vasi tayini, tayinler ve diğer konular hakkında bilgi 

alınmaktadır. Şer’îyye Sicillerinden bir bölgenin veya yörenin geçmişine ait bilgileri 

öğrenebilmektedir. Şer’îyye Sicilleri’nden o yörede yaşayan halkın günlük hayatı 

yiyecek ve giyecek fiyatları, çarşıları, evleri, camileri, vakıfları, çeşitli kurumları, 

mahalle ve köyleri, örf ve adetleri o zamanki o yörede uygulanan hukuk kuralları, 

hayat şartları, yaşama biçimleri, ödedikleri vergiler, insanların devlet erkânı ve 

yöneticilerle olan ilişkileri ve benzeri konularda o dönemi aydınlatan bilgilere 

ulaşılmıştır.2  

Mahkemelerde kronolojik sıra ile tutulan, kadılar tarafından verilen 

hükümlerin, hüccet ve kararların, herhangi bir olayın, bir şahadetin, bir ikrarın, bir 

hibenin resmiyete kaydolunması istenilen bir hususun, devlet merkezinden gelen 

                                                
1Bilgehan Pamuk. (2009). Bir Şehrin Direnişi Antep Savunması. IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 
ss. 1-360. 
2 Y. Özkaya. (1985). XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, ss. 212–224. 
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bütün fermanların, emirlerin ve tebliğlerin kadı tarafından tetkik olunup doğru 

oldukları tespit edildikten sonra sonuçlarının kaydedildikleri sicillere Şer’îyye 

Sicilleri denilmektedir.3 

Şer’îyye Sicilleri’nin kaynak olarak sahip olduğu bu önemli donanım 

gözönünde tutulduğunda, Ayntâb Şer’îyye Sicilleri’nin sosyal, kültürel, idarî ve 

iktisadî alanda bölge tarihi, dolayısıyla Osmanlı tarihi araştırmalarına sağladığı katkı, 

büyük öneme sahiptir. Ayrıca, Ayntâb Şer’îyye Sicilleri, çok fazla tahribata 

uğramadan günümüze ulaşan siciller arasında yer almaktadır. Söz konusu belgelerin 

hemen her mahalle ve köyü içine alacak kadar geniş ve çeşitli olması dönemin 

Ayntâb’ı hakkında önemli ve ilginç bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu 

çalışmamızda söz konusu belgelerden yola çıkarak bazı sonuçlara ve bulgulara 

varılmaya çalışılmıştır. 

Tez konusunu oluşturan ve üzerinde çalışılan sicilin asılları Ankara’da Milli 

Kütüphane’de koruma altındadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3M.Z. Pakalın. (1993). Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, c.II. İstanbul, ss. 1–784. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
LİTERATÜR ÖZETİ VE ŞER’ÎYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU 

 
 
 

2.1. ŞER’ÎYYE SİCİLLERİ 

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemden XIX. yüzyıl ortalarına kadar 

hukukî ihtilafların çözüm yeri Şer’î mahkemeler olmuştur. 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.4 

Osmanlı Devleti’nden günümüze kalan kaynakların büyük bir kısmını 

Şer’îyye Sicilleri teşkil etmektedir. Osmanlı Devleti’nde çok önemli bir yere sahip 

olan kadılar Şer’îyye Sicili kayıtlarını tutmakla mükelleftiler. Günümüze yaklaşık 

20.000 Şer’îyye Sicili ulaşmıştır. Bu defterlerden yaklaşık 9.000’i İstanbul dışındaki 

mahkemelere, 174 adedi Ayntâb’a aittir. Bu siciller üzerinde çeşitli üniversitelerde 

çalışmalar yapılarak ait olduğu dönemlerle ilgili veriler çıkarılmaktadır.  

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.5 

                                                
4 A.Himmet Berki. (1978). Açıklamalı Mecelle. Hikmet Yayınları, İstanbul, s. 413. 
5 Mücteba İlgürel. (1975). Şer’iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru. İ. Ü. E. F. Tarih Dergisi, 
(28-29), ss. 123-167. 
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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.6 

 

Bunları da şu şekilde ifade edebiliriz: 

- Hukuk tarihi için çok önemlidir. Hukukla doğrudan bağlantılı olmasından 

dolayı eşsiz bir hukuk külliyatı oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi, 

anlayışı ve işleyişi Şer’îyye Sicillerinden öğrenilebilmektedir. 

- Dil konusunda araştırma yapanlar için önemli bir kaynaktır. Çünkü yıllara göre 

sicillerde kullanılan dil de değişiklik göstermiştir.  

- Sosyal açıdan, insanların birbirleriyle her türlü münasebetlerini günümüze 

getiren en canlı kaynaklardır. İnsanların birbirleriyle alış-veriş, alacak borç 

ilişkilerini, toplumda hangi dönemde hangi suçların işlendiği ve bunların nedenlerini 

Şer’îyye Sicillerinde bulmak mümkündür. 

- Sanat tarihi açısından da, sicillerde cami, türbe, medrese, hamam gibi binaların 

yapılması ve tamiratı ile ilgili hükümler de mevcuttur.  

- Kültür tarihi bakımından siciller içinde bulunan terekeler ve bunların içindeki 

kitapların tespiti çok önemlidir. 

- Askeri sahada ise sefer zamanında yapılması istenen işler ilgili olarak kadılara 
yazılan fermanlar sicillere kaydedilmiştir.7 
 
 

2.2. ŞER’ÎYYE MAHKEMELERİNDEKİ GÖREVLİLER 

2.2.1. Kadı 

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.8 

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

amir ve hâkim9, mutlak otoritenin kazada temsilcisidir. Kadılar halk ile direk olarak 

temas halinde olup, halkın her türlü işleriyle ilgilenmektedirler.10 

                                                
6 İ. Hakkı Uzunçarşılı. (1935). Şer´i Mahkeme Sicilleri V. Ülkü Mecmuası, Ankara, s. 29. 
7 Halil İnalcık. (1943). Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak. D.T.C.F. Dergisi, 1(2):89-96. 
8 Halil İnalcık. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600). Ruşen Sezen (Çev), İstanbul,  
s. 108. 
9 İlber Ortaylı. (1994). Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı. Turhan Kitabevi, 
Ankara, s. 4. 
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Kadılar her türlü davaya bakmaktadırlar. Cami, vakıf, divandan gelen 

emirleri uygulama ve bugünkü anlamda noterlik gibi görevleri haizdiler.11 Kadılar 

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

mübâşir ve muhzırlardan yardım almaktadırlar.12 Bulunduğu yerin mutemed kişileri 

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

kısmında isimleri zikretmektedirler.13 

2.2.2. Nâib 

Vekil anlamına gelen naib, kadî tarafından kendisine muhakeme konusunda 

yetki verilmiş olan kimselerdir. Bizzat kadılara da naib denildiği görülür. Osmanlı 

kadıları naiblerini daha çok sorgu hakimi olarak görevlendirmişlerdir. Sorgu 

hakimleri karar verme yetkisine de sahip degillerdi. Bununla beraber yargı yetkisine 

sahip naibler de bulunmaktaydı.14 

Vazifelerine göre naibler üçe ayrılmaktadır: 

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 

Davacı ve davalıları mahkemeye celbeden ve icâbı halinde bugünkü 

emniyet görevlilerinin ve savcının bazı görevlerini ifâ eden memurlardır. 

 

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. 

                                                                                                                                     
10 Halil İnalcık. (2000). Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet. Eren Yayıncılık, İstanbul, ss. 106-111. 
11Fahrettin Atar. (2001). Kadı. Diyanet İslam Ansiklopedisi. c. XXIV, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul, s. 66. 
12 Halil İnalcık. (1997). Mahkeme, İslam Ansiklopedisi. c.VII, M.E.B. Yayınları, Eskisehir, s. 149. 
13 Ebu'l Ula Mardin. (1961). Kadı, İslam Ânsiklopedisi VI. M.E.B Yayınları, İstanbul, s. 42. 
14 Abdülaziz Bayındır.  (1986). İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması) İslami İlimler 
Araştırma Vakfı Yayınları, c I, İstanbul, s. 288. 
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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.15 

 

2.2.7. Kâtipler 

Kâtipler, tarafların iddia ve savunmalarını ve sahitlerin beyanlarını dogru 

olarak zabta geçiren kimselerdir. Hademeler ise evrak takibi, güvenlik ve benzeri 

ayak işlerini yapan kimselerdir. 

 

2.2.8. Kassâmlar 

Vefat etmis olan kisilerin terekelerini mirasçıları arasında taksim eden Şer´i 

Memurlardır. Askerî sınıfın kassâmlıgını kazaskerler yaparlar. 

 

2.2.9. Mukayyid 

Kâtiplik müessesesinin tesekkülünden önce bu vazifeyi yapan yardımcı 

memurlardır.16 

 

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.17-18 

 
 
 
 
                                                
15 Mehmet Ali Ünal. (1999). Osmanlı Müesseseleri Tarihi. Kardelen Kitap Evi, Isparta, s. 223. 
16İbrahim 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. 
17Hasan T. Fendoğlu. (1999). Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı. Osmanlı 
Teşkilâtı, Eren, G. (Ed.), Yeni Türkiye Yayınları, c.6, Ankara, s. 465. 
18 Nâsi Aslan. (1999). İslam Yargılama Hukukunda “Şühûdü’l-Hal” Jüri Osmanlı Devri Uygulaması. 
Beyan Yayınları, İstanbul, ss. 52-55. 
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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.19 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.20 

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

hüccet denilmesi, saklanıp gerektiğinde hakkı isbat edici belge olarak 

kullanılmalarındandır.21 

Kadı huzurunda görülen dava neticesinde hüccetin aslı taraflara verilirken 

bir sureti de sicil defterine kaydedilmektedir.22 

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.23 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 

delil istenmektedir. Şâhid veya beyyine olmadığı zaman, davalının yemin etmesi 

                                                
19 Ömer Nasuhi Bilmen. (1985). Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu. İrşad Yayınevi, 
İstanbul, s.205. 
20 Mustafa Oğuz. (1988). Hüccetlerin Diplomatik Yönden Tahlili (XVII. Yüzyıl). Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, s. VIII. 
21 Oğuz, M., a.g.e, s. VIII. 
22Ş. Sami. (1989). Hüccet. Kamus-i Türkî. Enderun Kitabevi, İstanbul, s. 541. 
23 Oğuz, M., a.g.e, s. XIV. 
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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.24 Daha sonra ilâm terimi sadece kadılar tarafından 

düzenlenen bir belge türüne mahsus olarak kullanıldığı görülmektedir.25 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.26 

 

2.3.3. Ma‘ruz 

Mahkemelerde yapılan şikayetler, hakimin emriyle görevliler tarafından 

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

yürüttükleri soruşturmalar ve hakimin onayına sundukları kararlar ile üst makamlara 

arz ettikleri konulardır.27 

 

 

                                                
24 Ş. Sami. (1989). İlâm. Kamus-i Türkî. Enderun Kitabevi, İstanbul, s. 132. 
25Ekrem 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. 
26Bayındır, a.g.m. s. 3-11. 
27Bayındır, 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.28 

 

 2.3.5. Vakfiye 

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

eden belgeye de vakfiye denilmektedir.29 

 

2.3.6. Berat 

Herhangi bir görev veya memuriyete tayin edilenlere görevlerini yapma 

yetkisini veren ve üzerinde padişahın tuğrasını taşıyan atama emirlerine berat denir.30 

 

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.31-32 

 

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. 

 

2.4. GAZİANTEP’İN TARİHÇESİ 
 

Gaziantep, halk arasındaki eski adıyla Ayntâb, Türkiye'nin Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında bulunan aynı adlı ilin merkez şehridir. 

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu'nun en büyük il merkezlerinden biri olup Fırat 
                                                
28A. Akgündüz. (1988). Şer´iyye Sicilleri, Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, s.72. 
29 C. Üçok ve A. Bozkurt. (1999). Türk Hukuk Tarihi. Savaş Yayın Evi, Ankara, s. 227-228 
30 Yılmaz Kurt. (1997). Osmanlıca Dersleri. Akçağ Basım ve Yayım Pazarlama A.Ş., 2. Baskı, 
Ankara,. s. 171.  
31 Akgündüz. a.g.e. s. 44.  
32 Mithat Sertoğlu. (1982). Osmanlı Tarih Lügati, Enderun Yayınevi, İstanbul, s. 337. 
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nehrine karışan Sacur Çayı'nın yukarı kollarından Alleben deresinin üzerinde, 

Halep'in kuzeyinden itibaren gittikçe yükselerek devam eden yaylanın merkezinde, 

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.33 

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. Dülük Erken Tunç 

Çağı'ndan sonra bir sürekli yerleşim yeri hâline gelebilmiştir. İlk kurulduğuda Babil 

yönetimi altında kalan kent, M.Ö. 1700'lü yıllarda Hititler'in eline geçer. Hititler'den 

sonra Mısır yönetimine geçen kent 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. 

Bugün de Dülük adıyla anılan yere Asurlular, Romalılar ve Bizaslılar'ın da yerleştiği 

bilinmektedir.34  

Milattan önce 190 yıllarında Dülük'e Roma, Milattan sonra 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 527–565 yıllarında bugün Antep Kalesi olarak bilinen kale 

inşa edilmiştir. Ancak buranın Antep adıyla ne zaman anıldığı tam olarak 

bilinmemektedir.35 Bölge ilk olarak Hz. Ömer döneminde İslâm topraklarına dâhil 

edilmiştir.36 Arap Coğrafyacılarının eserlerinden anlaşıldığına göre ilk Ayntâb adının 

Araplar tarafından verildiği ileri sürülmektedir. Gaziantep Şehri'nin adı, Osmanlı 

döneminde Ayntap, Cumhuriyet döneminde Ayntâb ve Antep, 8 Şubat 1921'den 

itibaren de Gaziayıntab ve Gaziantep olmuştur.37 Türklerin XI. yüzyılın sonlarına 

doğru Güneydoğu Anadolu'ya yoğun bir şekilde yerleşmeye başladıkları 

                                                
33Hüseyin Özdeğer. (1996). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Güzel Sanatlar Matbaası, 
C.XIII, İstanbul, s. 466- 469. 
34Özdeğer, a.g.e. s. 466.  
35Özdeğer, a.g.e. s. 466. 
36İsmail 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. 
37Celal 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. 
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bilinmektedir. Selçuklu kumandanı Afşin Bey, İ067'de Antep ve Raban'ı alarak 

Antep ve civarında Türk egemenliğini teşkil etmiştir. Şehir, Osmanlı yünetimine 

1516'da girmiştir. 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.38 
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yıllarınına ait (1–50) varağının transkripsiyonu yapılarak değerlendirilmiştir. 
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2.6. 149 NOLU AYNTAP ŞER’ÎYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONU               
(VARAK 1-50)  
 

Numro: 1 

Tevcîhât-ı cihât ve teferru‘âtı hakkında ta‘lîmâtdır. 

Dersa‘âdet bilâd-ı selâseden ve nizâmât ve mu‘âmelât-ı husûsiyesi olan 

Harameyn-i şerîfeyn’den mâ‘adâ memâlik-i mahrûsa-i Şâhânede kâin evkâf-ı 

şerîfeye merbût olup mahlûlden ve yâhud ashâbının kasr-ı yedinden ve (silik) veya 

müceddeden mûcib-i nizâm tevcîh ve inhâ olunacak cihât içün işbu ta‘lîmât 

zeylinden mestûr ta‘rife ile mikdarı ve ta‘dîl ve ta‘yîn olunan harcın ya bir rub‘u 

sancak idâre meclisleri ma‘rifetiyle muvakkaten ahz ve istihsâl ve numûnesine ve 

nizâm ve kâ‘idesine tatbîken mazbataları bi’t-tanzîm doğrudan doğruya hazîne-i 

evkâf-ı hümâyûna irsâl olunacak ve hazînece iktizâ eden berâtları bâ-tastîr meclisine 

tesyîr olundukda muvakkat sûretiyle mukaddemâ rub‘u alınmış olan harcın kusûr 

üçer rub‘u dahi alınup berâtları ashâbına teslîm kılınacakdır ve alınan harclar zîri 

zabta ve müfredât defterleriyle beraber cedvellere idhâlen evkâf-ı hümâyûn 

hazînesine gönderilecekdir.  

Tevcîhi inhâ olunacak cihetlerin rub‘ harcı alınup teslîm-ı sandık 

olunduğunu mutazammın evkâf muhâsebecisi ve sandık emîni mühürleriyle 

mühevver ilm ü haber ibrâz olundukdan sonra ol cihetlerin mazbataları meclis-i 

idâre-i livâ taraflarından tanzîm olunacak numûnesinde gösterildiği vechle 

mazbatalar metninde cihât-ı mezkûrenin habs ise habs olduğunu değil ise iki senenin 

vâridâtı cem‘ ve tansîf ile bir seneliğine isâbet eden miktarı ber-mûceb-i ta‘rife 

alınması lâzım gelen harcın rub‘ teslîm-i sandık ettirildiği derci ve tasarruf kılına 

mazbatanın zahrına dahi metn-i mazbatalarda merkûm şu kadar kuruş rub‘ harcı 

teslîm-i sandık kılınmışdır ibâresi yazılarak ibâre-i mezkûrenin zîri evkâf 

muhâsebecisi ve sandık emîni mühürleriyle mühürlenecekdir.  

Bi’l-umûm cihâtın harcları re’s-i livâda meclis-i idâre ma‘rifetiyle ahz 

olunmak lâzım gelüp fakat kazâlardan uhdelerine cihet tevcîhi inhâ olunacak 

kimesnelerden bazıları bi’z-zât re’s-i livâya gelemediği ve celbine dahi lüzûm 

görünmediği halde bu misillülerden alınması lâzım gelen harcı kazâlar meclis-i 

idâreler ma‘rifetiyle ahz ve (silik) cihât içün yapılan mazbatalar ile beraber re’s-i 

livâya gönderilecekdir ve kazâlardan gönderilen işbu rub‘ı harcın mikdarı tasarru 

ahkâmına tevâfuk eylediği meclis-i idâre-i livâdan tasdîk olundukdan sonra teslîm-i 
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sandık itdirilüp iktizâ iden ilm ü haberi mahallerine irsâl kılınacakdır. Cihât içün 

sancak meclis-i idâreleri tarafından tanzîm olunan mazbatalar evkâf-ı hümâyûn 

hazînesince cihât kalemine ve mahkeme-i teftîşe havâle olunarak bunların muvâfık-ı 

nizâm ve kuyûd olduğu tasdîk edildiği halde iktizâ eden berâtları hemen bi’t-tastîr 

mahallerine gönderildikde muvakkat sûretiyle mukaddemâ bir rub‘ alınmış olan 

harcın bakiyesi yani üçer rub‘u ve berâtı zeylinde münderic varaka bahâsı ahz ve 

istihsâl olundukdan sonra işbu berâtları ashâbına teslîm kılınacakdır ve bunlardan 

şâyed bakiyye harcı vermekden istinkâf eden bulunur ise bu misillülerin uhdelerine 

tevcîh olunan cihetin vâridâtından bakiyye harcı istîfâ oluncaya kadar berâtı 

kendüsine verilmeyerek ol cihetin vâridâtı evkâf muhâsebecileri tarafından zabt 

edilecekdir ashâb-ı cihâtdan bir bi’z-zât ve yâhud vekîli Dersa‘âdet’de bulunup da 

berâtı tanzîm olunan cihetin bakiyye harcını hazîneye teslîm ider ise doğrudan 

doğruya mahalline gönderilmeyerek kendüsine virilmesi câiz olup fakat mahallince 

alınan rub‘ harcın îrâd-ı kaydıyla mu‘âleme-i mukteziye icrâ kılınmak üzere hazînece 

mahalline ma‘lûmât verilecekdir. 

 

Numro: 2 

Rub‘ harcı alınarak mahallerine mazbataları gönerilen cihâtdan bazısının 

hazîne kuyûduna ve usûl ve nizâmına tevâfuk etmemesinden ve esbâb-ı 

sâireden…uhdesine tevcîhi inhâ olunan kimesneden sarf-ı nazarla âhara tevcîhi ve 

yâhud kuyûdunun terkîni lâzım gelir ise de mahallince alınan rub‘ harc bilâ te’hîr 

kâmilen sâhibine red olunup fakat cihet harcının yüzde beş nisbetinde kalemiye 

nâmıyla mahkeme me’mûrlarına verilmiş olan akçe red olunmayacakdır.  

Tevcîhi bâ-işâret-i aliyye-i hazret-i fetvâpenâhî icrâ olunagelen müderrislik 

ve meşîkat misillü cihât-ı aliyye ile mücerreden tevcîhi inhâ olunacak hitâbetlerden 

ve tevcîhi şart-ı vâkıf ve ta‘âmül-i kadîmesinden ve yâhud muhâkeme-i Şer’îyyeye 

mübtenî olan cihetlerden mâ‘adâ bi’l-umûm cihât içün hükkâm ve evkâf 

muhâsebecileri tarafından başkaca i‘lâm ve inhâ tahrîrine hâcet olmayup hükkâm ve 

evkâf muhâsebecilerinin mühürleri dâhil olmak üzere yalnız livâ meclis-i idâreleri 

mazbatalarıyla iktifâ olunacaktır ve bâlâdâ istisnâ olunan cihetler içün evkâf 

muhâsebecileri tarafından kezâlik inhâ yazılmayup yalnız hükkâm tarafından i‘lâm-ı 

Şer’î tanzîm ve meclis-i idâre-i livâdan yapılacak mazbataya merbûtan hazîneye 

takdîm kılınacakdır. Tevcîh-i cihâta dâir kazâlardan gönderilen mazbataların nizâm 

ve kâ‘idesine muvâfık olduğu meclis-i idâre-i livâdan tasdîk olundukdan sonra işbu 
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mazbatalar re’s-i livâda hıfz olunarak bunların musaddak meclis-i idâre-i livâ 

tarafından numûmesi vechle mazbatalar tanzîm ve hazîne-i evkâf-ı hümâyûna takdîm 

kılınacakdır ve tevcîhi i‘lâm-ı Şer’îye mütevakkıf olan cihetleriçün kazâlardan gelen 

mazbatalar ile kazâlar hükkâmı tarafından virilüp gönderilen i‘lâmât-ı Şer’îye re’s-i 

livâda tevkîf idilmeyerek meclis-i idâre-i livâ mazbatalarına merbûtan hazînden 

gönderilecekdir.  

Merkez-i vilâyet olmayan sancaklarda kâin cihât içün ol sancakların idâre 

meclislerinden tanzîm olunan mazbatalar merkez-i vilâyete mürâca‘at olunmaksızın 

doğrudan doğruya hazîne-i evkâf-ı hümâyûna gönderilüp fakat münâza‘alı bir cihet 

içün tarafeyn merkez-i vilâyete mürâca‘at ider ise ol hâlde meclis-i idâre-i vilâyetden 

hükm ve karârı mutazammın tanzîm olunacak mazbata doğruca hazîne-i evkâf-ı 

hümâyûna gönderilmekle beraber mahalline dahi ma‘lûmât verilecekdir.  

Tecdîd-i berât ile zâyi‘den berevât-ı şerîfe tastîri ve umûr-ı evkâfa 

müte‘allik ve evâmir-i aliyye tastîri ve hazînece mukayyed olmayan atîk ve cedîd ve 

kasabaların cihât kalemine kaydı ve hazînede mukayyed vakfiye sûretlerinin i‘tâsı 

içün mahallerince istid‘â vukû‘unda cihât hakkında mevâd-ı sâbıka ile ta‘yîn olunan 

mu‘âmelât tamâmiyle icrâ kılınacakdır.  

Harc-ı cihât ta‘rifesidir 

Memâlik-i Mahrûsa-i Şâhâne’de kâin bi’l-umûm cihât içün mahallerince 

alınmakda olan inhâ ve i‘lâm hazîne-i evkâf-ı hümâyûnca dahi ahz olunagelen 

mahkeme-i teftîş ve aklâm harclarının cümlesi birleşdirilerek ve ta‘dîlât-ı mukteziye 

icrâ iderek bundan böyle gayr-ı ez varaka bahâ alınması lâzım gelmek harcların 

mevâd-ı âtiye ile ta‘yîn kılınmışdır. 

Emânet ve hitâbet ve meşîhat ve müderrislik ve Dersi‘âmlık ve mü’ezzinlik 

ve kâimmakâmlık ve cüz’hânlık cihetleriyle bunlara mümâsil hidemât-ı şâkkası olan 

cihâtın mahsûsât ve vâridâtı olmayup da hidmetleri hasebi olduğu ve yâhud bir 

senelik vâridâtı elli kuruşdan dûn bulunduğu halde bu misillü cihât içün yalnız elli 

kuruş harc alınacakdır. 

Cihât-ı mezkûrenin ma‘aş ve vazîfe fedûle ve hınta ve şa‘îr gibi mu‘ayyenât 

ve mahsûsâtı ve tarla ve bağı ve bağce ve dekâkîn ve ıkârât-ı sâire ve süknâsı ve 

yahud îcârı meşrût menâzil misillü merbûtâtı olduğu halde bunların iki senelik 

menâfi‘ ve vâridâtı bi’l-hesâb her kaç kuruşa bâliğ olur ise tansîf olunarak bir 

seneliğine isâbet iden mikdarının nısfı alınacakdır tevliyet ve kitâbet ve cibâbet ve 

zâviyedarlık ve çiftlik ve mezra‘a ve mâlikane mutasarrıflığı misillü cihetlerin 
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ashâbına âid olacak iki senelik menâfi‘i ve vâridât ve mahsûsât ve mu‘ayyenâtı bi’l-

hesâb her ne mikdara bâliğ olur ise tansîf olunarak bir seneliğine isâbet iden mikdarı 

alınacakdır. 

 

Numro: 3 

Aynen virilen Duâköy fedûlesinin beher çiftinden otuz kuruş ve yevmî 

Duaköy vazifesinin beher intikâlinden üç ferâğından dört kuruş alınacakdır çiftlik 

mutasarrıflığının tohumu mâliye hazîne-i celîlesi bedele rabt olunmuş ise mahsûs 

olan bedeline ve henüz bedele rabt olunmamış ise bedele rabt olunmuş olanlardan 

yüzde elli kuruş harc alınacakdır. 

Zâyi‘den olarak i‘tâ inhâ olunacak berevât evâmir-i aliyye içün 

tevcîhlerinde alınagelen harcın rub‘u alınacakdır ve tecdîdi lâzım gelen berevât ve 

evâmir-i aliyyenin hasebî olanlarından bir şey alınmayup ve hasebî olmayanlardan 

ale’l-umûm yirmi kuruş harc alınacakdır tekiyye ta‘âmiyeleriçün tahsîs olunmuş olan 

erz ve hınta ve şa‘ir ve fadûle misillü mu‘ayyenâtın beher İstanbul kilesinden beş ve 

fadûlenin beher çiftinden on kuruş harc alınacakdır fukarâya mahsûs sadaka 

ma‘âşından mâ‘adâ evlâd-ı vâkıf ve sâirelerin tevliyet bedeli olarak ve gerek şart-ı 

vâkıfa tevfîkan tahsîs olunan ma‘âşın iki aylığı mikdarı harc olunacakdır 

müceddeden tanzîm olunan vakfiyeler ile ma‘mûlün bhâ olan atîk vakfiyelerin 

hazîne-i evkâfa kaydı inhâ olundukda kaydiye harcı olmak üzere yalnız elli kuruş 

alınacakdır 

İ‘lâm ve mazbatalar hazîne-i evkâf-ı hümâyûna gönderilmiş olan cihât ve 

husûsât vakfiyenin hasebü’l-îcâb isti‘lâmı lâzım gelenleri bulunur ise mahallinde 

cevâben gönderilecek ma‘rûzât içün ashâbından tekrar harc alınamayacağı misillü 

kaydiye ve kalemiye nâmıyla ve nâm-ı âharla dahi bir gûne akçe alınmayacakdır. 

İşbu ta‘rifede muharrer harcdan mâ‘adâların mahallince evkâf muhâsebecileriyle 

hükkâm-ı Şer’î tarafından başkaca inhâ ve i‘lâm ve gerek hazîne-i evkâf-ı 

hümâyûnca mahkeme-i teftîş ve aklâm harcı ve nâm-ı âharla cihât ashâbından bir 

akçe alınmayup yalnız ta‘rife-i mezkûrede mikdarı ta‘yîn olunan harc alınarak işbu 

harc ile ashâb-ı evkâfın berevât ve evâmir-i aliyyesi tanzîm ve ashâbına teslîm 

olunmak üzere mahallerine irsâl olunacakdır madde-i sâbıkada beyân olunduğu 

vechle hükkâm tarafından i‘lâm verilmesi lâzım gelen cihetlerin harc-ı i‘lâmı işbu 

ta‘rifede mikdarları ta‘yîn kılınan harcların dâhilinde olmasıyla mâliye hazînesi 

hesâbına olarak başkaca i‘lâm harcı alınmak îcâb itmeyüp fakat mahkeme-i Şer’îyye 
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me’mûrlarına âid olmak üzere uhdesine bâ-i‘lâm cihet tevcîhi inhâ olunan 

kimesneden yalnız ol cihet içün ber-mûceb-i ta‘rife alınması lâzım gelen harcın 

nihâyet yüzde beş nisbetinde kalemiye nâmıyla bir meblağ alınup me’mûrlarına i‘tâ 

kılınacakdır meselâ ta‘rife mûcibince yüz kuruş harc alınması îcâb eden bir chet içün 

nihâyet beş kuruş kalemiye alınacakdır 

Ashâbının vefâtıyla mahlûlünden ve yâhud kasr-ı yedinden veya raf‘ından 

veya müceddeden ber-mûceb-i nizâm tevcîhi inhâ olunan cihetlerin bi’l-umûm 

harcları nesk ve ahz üzere alınacakdır. 

 

Numro: 4 
 
Hüküm no: 1 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde vâki‘ Ayntâb kazâsına tâbi‘ Canhud 

karyesi ahâlisinden iken bundan akdem maktûlen vefât iden Mahmud bin Mustafa 

bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûke Sebi binti Ali ile babası merkûm 

Mustafa ve vâlidesi Hadice binti Ulvi’ye münhasıra olup kable’l-kısme ebb-i 

merkûm Mustafa dahi fevt olup verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi mezbûre 

Hadice ile sulbî kebîr oğulları Bekir ve Hüseyin ve sulbiye kebîre kızları Fatıma ve 

Nûriye ve Aişe’ye inhisârı inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

ibn-i merkûm Hüseyin ve zâtları ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe mezbûretân Sebi ve 

Fatıma ve Nuriye ve Aişe kazâ-i mezbûr de‘âvî meclisinde ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de 

işbu bâ‘isü’l-i‘lâm ibn-i merkûm Bekir mahzarında her biri bi’l-verâse ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüp mevrûsumuz maktûl-i mezbûrun kâtilleri olup el-hâletü hâzihî 

merkez-i vilâyet-i mezbûre habshânesinde mahbûs bulunan karye-i mezbûre 

ahâlisinden diğer Mustafa ibni Bekir bin Mehmed ve Şeyho bin Aso bin Abdullah 

nâm şahslardan ve akdemce meclis-i mezkûrda fevt olan Hüseyin bin Aso bin 

Abdullah’ın tereke-i vâfiyesinde vaz‘-ı yed iden verese-i ma‘lûmesinden maktûl-i 

mezbûrun katlini ve şer‘an lâzım gelen deynini taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabza ve 

makbûzunu bizlere îsâl ve teslîme ve lede’l-hâde sulh ve ibrâya ve husûs-ı mezkûrun 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine taraflarımızdan merkûm Bekir’i vekâlet-i 

mutlaka-i âmme-i Şer’îyye ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledik 

didiklerinde ol dahi bi’t-tasdîk ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımelerini kemâ yenbağî edâya müte‘ahhid eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 5 Şa‘ban sene 1294. 
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Hüküm no: 2 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde Anytab 

mahallâtından Reyhan zokağı mahallesinde sâkin teb‘a-ı Osmânî’den (silik) Sarkes 

bin Mahsi Pedros nâm kimesne meclis-i şer‘de mahalle-i mezbûrede vâki‘ mescid-i 

şerîfin kıbel-i şer‘den muvakkaten mansûb-ı mütevellîsi ve zikr-i âtî husûsu tasdîk ve 

lede’l-iktizâ red-i cevâb kayyûm (?) nasb ve ta‘yîn olunan işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

İbrahim Efendi bin Hasan nâm kimesne mahzarında evkâf muhâsebeciliği vekîli 

fütüvvetlü Ahmed Muhlis Efendi hâzır olduğu halde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i mezbûrede kâin ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf bir bâb mülk menzilimin 

cânib-i garbîsinde vâki‘ kapak ta‘bîr olunur duvarımın tûlen dört zira‘ ve arzan yirmi 

parmak arsası işbu Abdullah Ağa’nın mütevellîsi olduğu mescid-i şerîfde kâin bir 

bâb hacrenin dâhilinden olup arsa-i mezbûre üzerine bundan otuz yedi sene akdem 

duvar-ı mezkûr binâ ve inşâ olunmuş ve sinîn-i mezbûreden beru tedâvül-i ibâdî ile 

duvar-ı mezkûra ve arsa-i mezbûreye mülkiyet üzere tasarruf olunagelmiş iken 

tarihden çend sene akdem menzil-i mezkûru gâib-i ani’l-meclis bekmezci Bekir nâm 

kimesneden bin üç yüz kuruşa iştirâ ve kabz eyledim ancak duvar-ı mezkûrun arsası 

vakf olduğu cihetle arsa-i mezbûrenin ecr-i misli kable’l-edâ tasarruf gayr-ı câiz 

tahkîr ve icâre-i zemîne rabt olunmuş min külli’l-vücûh cânib-i vakfa infa‘ ve evvelî 

idüğinden mütevellî-i merkûm arsa-i mezbûreyi senevî sekiz yüz dirhem şaragan 

yağı cânib-i vakfa edâ ve teslîm itmek üzere bana tahkîr ve bu vechle kabûl 

eylediğimden senevî sekiz yüz dirhem şeregan yağını cânib-i vakfa edâ ve teslîm ile 

ba‘demâ duvar-ı mezkûrun binâsına mülkiyet üzere ve arsasına vakfiyet üzere 

mutasarrıf olurum didikde mütevellî-i merkûm Abdullah Ağa mukırr-ı merkûm 

demirci Sarkizi bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhasında tasdîk eylediği tescîl ve bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Şa‘bani’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf.  

 

Numro: 5 

Mûcibince amel olunan  

Tevcîhât-ı cihât nizâmnâmesidir  

Birinci madde meşrûriyet vechle tasarruf olunan cihetler ile Dersa‘âdet’de 

bulunan ve şifâ-yı şerîf ve dersiye cihetlerinden mâ‘adâ bi’l-umûm evkâf mazbata ve 

mülhakaya merbût olan cihât-ı mütenevvi‘a ashâbından biri vefât eyledikde 

uhdesinde bulunan cihet ol cihetin hizmetini îfâya ehliyet ve iktidârı mütehakkık olan 
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kebîr oğluna ve evlâd-ı kibârı müte‘addid ise içinden ehliyet ve iktidârı olan oğluna 

şâyed evlâd-ı kibârı iktidâr ve ehliyede müsâvî bulunur ise ekberine tevcîh kılınur ve 

kebîr evlâdının ehliyet ve iktidârı bulunmadığı halde sağîr oğlunan ve evlâd-ı sığârı 

müte‘addid olur ise ekberine tevcîh olunur ve sağîr ve kebîr aslen evlâdı olmadığı ve 

yâhud yalnız evlâd-ı kibârı bulunup da ol cihetin hizmetini îfâya ehliyet ve iktidârı 

bulunmadığı halde ol cihet hâricden ehl ve erbâbına tevcîh edildiği ikinci madde 

cihât-ı müte‘addideye mutasarrıf olanlardan biri yalnız bir nefer sağîr oğlunu terk 

ederek vefât eyledikde uhdesinde bulunan cihetler şahs-ı vâhidde ictimâ‘ı câiz olan 

cihetlerden olduğu halde cümlesi ona tevcîh olunur ve eğer şahs-ı vâhidde ictimâ‘ı 

câiz olmayan cihetlerden ise içinden en fâidelüsi ona ve diğeri hâricden ehl ve 

erbâbına tevcîh idilür.  

Üçüncü madde cihât-ı müte‘addide mutasarrıflarından biri yalnız 

müte‘addid olan sığârını terk iderek vefât eyledikde cihât-ı mahlûke bunlara kur‘a ile 

taksîm ve başka başka tevcîh olunur ve müte‘addid olan sığârıyla bir nefer kebîr 

oğlunu terk ederek vefât eyledikde cihât-ı mahlûleden kebîr oğlunun ehl ve müstehak 

olduğu cihet ona ve diğerleri evlâd-ı sığârına ve kebîr oğlunun ve kebîr oğlunun 

cihât-ı mahlûleden hiç birine ehliyet ve istihkâkı yoğise cümlesi evlâd-ı sığârına 

taksîm ve tevcîh kılınur ve bir nefer kebîr ve bir nefer sağîr oğlunu terk ile vefât 

idenlerin uhdelerinden münhal evlâd cihât-ı müte‘addide kebîr oğlunun ehliyet ve 

istihkâkı olduğu halde sağîr oğlu ile beynlerinde münâsibi vechle taksîm ve ikisinin  

 

Atîk nizâm ikinci cildden 177’nci sahîfesinde mündericdir 

Uhdesine başka başka tevcîh edilür ve kebîr oğlunun ehliyet ve istihkâkı 

olmadığı takdîrde cihât-ı mahlûle şahs-ı vâhidde ictimâ‘ı câiz olan cihetlerden ise 

cümlesi ve şahs-ı vâhidde ictimâ‘ı câiz olmayan cihetlerden ise en ziyâde fâidelüsi 

sağîr oğluna tevcîh kılınup diğerleri hâricden ehl ve erbâbına tevcîh olunur. 

Dördüncü madde cihât-ı müte‘addide mutasarrıflarından biri müte‘addid olan kibâr 

ve sığârını terk iderek vefât eyledikde evlâd-ı kibârın cümlesi cihât-ı mahlûlenin 

cümlesine ehl ve müstehak ise cihât-ı mahlûle evlâd-ı kibâr kur‘a ile taksîm ve tevcîh 

olunur ve evlâd-ı kibârın birisi yalnız cihât-ı mahlûleden birine ve diğeri âharına ehl 

ve müstehak ise evlâd-ı kibârın her birine müstehak olduğu cihet olduğu cihet tevcîh 

kılınur ve iki sûretde evlâd-ı kibâr ve tevcîh olunur ve evlâd-ı kibârın cümlesi cihât-ı 

mahlûlesinin yalnız birine ehl ve müstehak olup diğerlerine istihkâkı olmaz ise 

bunların müstehak olduğu cihet ekberine tevcîh olunup diğer cihetler evlâd-ı sığâra 
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taksîm ve tevcîh ve evlâd-ı kibârın içinde yhalnız biri cihât-ı mahlûlenin cümlesine 

ve yâhud bazısına ehl ve müstehak olup diğerlerinin aslâ ehliyet ve istihkâkı 

bulunmaz ise cihât-ı mahlûleden menâbîsi ona ve diğerleri evlâd-ı sığâra tevcîh 

idilür. Beşinci madde pederi mahlûlünden uhdesinde cihet tevcîh olunanlardan biri 

vefât eylediği ol cihet ehlini mütehakkık olan kebîr karındaşına ve kebîr karındaşı 

müte‘addid ise içinden ehliyet ve iktidârı olan karındaşına ve şâyed karındaşları 

ehliyet ve iktidâr da müsâvî bulunur ise içinden ekberine tevcîh olunur ve kebîr 

karındaşı olmadığı ve yâhud ekber karındaşlarının ehliyet ve istihkâkı bulunmadığı 

halde sağîr karındaşına ve sağîr karındaşı müte‘addid olur ise ekberine tevcîh kılınur 

ve sağîr ve kebîr aslâ karındaşı olmadığı ve yâhud yalnız kebîr karındaşı olup da ol 

cihetin hizmetini îfâ iktidârı bulunmadığı halde cihet-i mahlûle birinci maddenin 

ahkâmına tatbîken müteveffânın evlâdına ve müteveffânın evlâdı yoğise ve yâhud 

yalnız evlâd-ı kibârı olup da nâ-ehl bulunur ise hâricden ehl ve erbâbına tevcîh 

olunur ve işbu maddenin hükmü li-ebeveyn  

 

Numro: 6 

ve yahud li-eb karındaşa münhasır olup li-ümm karındaş hakkında cârî 

olamayacağı misillü pederi mahlûlünden olmayarak âharın mahlûlünden ve yâhud 

kasr-ı yedinden veya raf‘ından uhdesine cihet tevcîh olundukdan sonra vefât 

idenlerin cihetin mahlûlesi hakkında hakkında dahi madde-i mezkûre ahkâm cârî 

olmak birinci maddenin ahkâmı icrâ kılınacakdır. 

Altıncı madde evlâd-ı sığâra tevcîh olunacak cihât mutlakâ taraflarından 

bi’l-beyân edâ-yı hizmet itdirilmek şartıyla tevcîh olunacakdır ve bu misillü evlâd-ı 

sığâr yirmi yaşına bâliğ oluncaya kadar uhdesinde bulunan cihetin hizmetini bi’n-

nefs îfâya iktidâr ve ehliyet kesb idemez ise ve yâhud hal-i sağrında vefât eyler ise 

kebîr li-ebeveyn ve li-eb karındaşı nâ-ehl olduğu ve li-ebeveyn veya li-eb sağîr 

karındaşı dahi bulunmadığı halde ol cihet bi’l-beyâne nâ-ehl olduğu ve li-ebeveyn 

veya li-ebb sağîr karındaşı dahi bulunmadığı halde ol cihet bi’l-beyâne edâ-yı hizmet 

itmekde bulunan kimse asâlet sûretiyle tevcîh olunur şu kadar ki yirmi yaşına kadar 

müderrisliğe kesb-i ehliyet kâbil olamayacağından uhdesinde müderrislik ciheti 

tevcîh olunan evlâd-ı sığâr eğer bu sene vâsıl olduklarını tarîk-i tahsîlde bulunurlar 

ise ikmâl-i tahsîl içün kendülerine mühlet-i münâsib verilecekdir. Yedinci madde 

hizmetlerinin edâ ve îfâsı bir zamana tesâdüf eyleyen ve yâhud birinin hizmeti 
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diğerinin hizmetini hakkıyla îfâya mâni‘ olan iki cihet-i müstakille şahs-ı vâhide 

tevcîh olunmaz 

Sekizinci madde hizmeti mütevellî ve mu‘attal olan cihetler bir kimesneye 

tevcîh olunmaz Dokuzuncu madde bir cihete ehliyet ve istihkâk ol cihet müderrislik 

ve hitâbet ve emânet gibi cihât-ı ilmiyeden ise imtihân ile ve eğer kayyumluk ve 

firâşlık misillü cihetlerden ise vücûdca iktidâr ve erbâb-ı vukûf taraflarından olunan 

ihbâr ile tahfîf ider. Onuncu madde meşrûtiyet vechle tasarruf olunan cihetlerden 

şarta vâkıf ve te‘âmül-i kadîme her ne vechle ise ol vechle mu‘âmele olunur  On 

birinci madde hâricden ehl ve erbâbına teveccühü lâzım gelen bir cihet-i mahlûleye 

müte‘addid tâlibler zuhûr eyledikde ol cihet bunların en ziyâde ehliyetlisine tevcîh 

olunur ve şâyed tâlibler ehliyetde müsâvî olurlar ise birinci derecede müteveffâya 

karâbeti olan ve ikinci derecede uhdesinde diğer cihet bulunmayan ve üçüncü 

derecede fakr-ı hâli bulunan tercîh kılınur ve dördüncü derecede kur‘a medâr-ı tercîh 

ittihâz idilür On ikinci madde cihet-i müstekılle müceddeden ve yâhud mutasarrıfının 

vefâtıyla mahlûlünden fîmâ ba‘d hisselere taksîm ile eşhâs-ı müte‘addideye tevcîh 

olunmayacakdır On üçüncü madde şimdiye kadar husûs-ı müte‘addideye münkasim 

olarak tevcîh olunmuş olan cihetlerden bir cihetin nısf ve sülüs ve rub‘ gibi hissesine 

mutasarrıf olan kimse vefât eyledikde hisse-i mahlûle mevâd-ı sâbıka ahkâmına 

tatbîken müteveffânın evlâdına tevcîh olunur ve müteveffânın evlâdı yoğise ve yâhud 

yalnız evlâd-ı kibârı olup da ehl bulunur ise ol hisse hısas-ı sâire ashâbından en 

ziyâde ehliyet ve iktidârı olan kimesneye ve şâyed ashâb-ı hısas ehliyetde müsâvî 

bulunur ise kur‘a ile içinden birine ve yâhud hisselerine ilhâka cümlesine tevcîh 

olunur ve eğer hissedârlarda aslen ve ehliyet ve iktidâr bulunmaz ise hissedârların 

uhdelerinde bulunan hisseler def‘ ile gerek hisse-i mahlûle ve gerek def‘ olunan 

hısas-ı sâire birleşdirilerek tobdan ehl ve erbâbına tevcîh kılınır ve şâyed işbu 

hisselerin vâridâtı derece-i kifâyede olup da başka başka teveccühünde menfa‘at 

tahakkuk ider ise ol hâlde hısas-ı mezkûre ayru ayru dahi ehl ve erbâbına tevcîh 

olunabilür. On dördüncü madde cihetin bir hissesine mutasarrıf olan kimsene 

uhdesinde bulunan hisseyi yalnız ehl ve erbâb olan müşterekine kasr-ı yed idebilüp 

hâricden kimseneye kasr-ı yed idemeyecekdir ve şâyed ki müştereklerinde ehl ve 

erbâbı bunmaz ise hâricden ehl ve erbâbına kasr-ı yed idebilecekdir On beşinci 

madde her nev‘ cihâtın gerek evlâda ve gerek hâricden ehl ve erbâbına icrâ-yı 

tevcîhâtında bundan böyle uhdesine tevcîh-i cihet olunacakların esnân-ı askeriyeyi 

tecâvüz itmesi lâzım gelmeyüp ashâb-ı cihât hakkında bugün ta‘dîl ve bâ-irâde-i 



22 
 

seniyye neşr ve i‘lân kılınmış olan kur‘a kânunnâme-i hümâyûn ahkâmı icrâ 

kılınacakdır On altıncı madde işbu nizâmnâme ahkâmı i‘lânı tarhinden mu‘teber ve 

mer‘îyyü’l-icrâ olacakdır 

Fî 11 Safer sene 1290 fî 26 Mart sene 1289 

 

Numro: 7 
 
Hüküm no: 3 

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki nezâret-i celîle-i evkâf-ı 

hümâyûn-ı mülûkâneye mülhak evkâfdan olup Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde 

medîne-i Ayntâb’da vâki‘ kuyûdât-ı atîka ve berât-ı âlişânda Bostancı mescidi deyu 

mukayyed ve beyne’l-ahâlî Bostancı câmi‘-i şerîfi dinmekle ma‘rûf câmi‘-i şerîf 

vakfının vazîfe-i mu‘ayyene ile tevliyet cihetinin nısf hissesine bin iki yüz elli iki 

Rebiülâhir’in on beşinci günü ve diğer nısf hissesine bin iki yüz elli yedi 

Rebiülâhir’in dördüncü günü tarihleriyle müverrah iki kıt‘a berât-ı şerîf-i âlişân ile 

mutasarrıf olan Abdurrahman Halîfe ibni Mustafa Efendi bundan iki sene akdem 

sulbî kebîr oğulları Ahmed ve Şemseddin ve Sa‘deddin Efendileri terk eylediği halde 

vefât idüp tevliyet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i lâzımesi mu‘attal kalup ve vakf-ı 

mezbûr dahi evkâf-ı kadîmeden olarak derdest sicillât mahkemede mukayyed ve 

vakfiyesi olmayup ancak bu misillü cihetin hal-i vukû‘unda ekber evlâdının ehl ve 

müstehak olanlarına tevcihi bâ-irâde-i seniyye tevcîh-i cihât hakkında mü’essis olan 

nizâmnâmei ve ta‘limât-ı cedîde muktezâsından bulunmağla mûmâ-ileyhin sulbî 

kebîr oğlu bâ‘is-i arz-ı ubûdiyet Ahmed Efendi ibni mûmâ-ileyh Abdurrahman 

Halîfe ekber evlâd ve cihet-i mezkûreye karındaşları mûmâ-ileyhimâdan en ziyâde 

ehliyetlü ve müstehak olduğu hâlâ medîne-i mezbûre evkâf muhâsebecisi vekîli 

Ahmed Muhlis Efendi hâzır olduğu halde bî-garaz erbâb-ı vukûf ve (silik) sahîhatü’l-

kelimât ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve nümâyân olmağla tevliyet-i 

mezkûre babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin mahlûlünden oğlu mûmâ-ileyh Ahmed 

Efendiye vazîfe-i mu‘ayyene-i ma‘lûmesiyle tevcîh ve yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf-i 

âlişân sadaka ve ihsân buyrulması ricâsına bi’l-iltimâs huzûr-ı meyâm-nüşûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı el-emr men lehü’l-emr fî 15 Recebü’l-ferd sene 1294.  

 

Hüküm no: 4 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde Ayntâb mahallâtından Cevizlice Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Şeyh Mehmed bin Şeyh Mehmed’in sulbî 
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sağîr oğlu Şeyh Mehmed’in vâlidesi ve olup mahmûdetü’l-hâl idüği zeyl-i cihetde 

muharrerü’l-esâmî müslimân ihbârlarıyla mütehakkık olan işbu râfi‘atü’l-kitâb Aişe 

binti Hacı Mehmed nâm kimesne hatunu hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavîlehû 

hüsni-ma’âb Efendi hazretleri sığâr-ı mezbûrun vakt-i rüşdve (silik) değin müteveffâ-

yı merkûm Şeyh Mehmed’in müntakil malını hıfz ve tesviye-i umûrunu ru’yete vasî 

nasb ve ta‘yîn buyurdukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûru kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledikden sonra vasiyye-i mezbûre 

talebiyle hâkim-i mûmâ-ileyh ve’l-ecnâb Efendi hazretleri sağîr-i merkûmun ber-

minvâl-i muharrer babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil malından işbu tarih-i 

vesîkadan beher yevm altmış para nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr buyurup 

meblağ-ı mefrûz altmış parayı sağîr-i merkûm Şeyh Mehmed’in nafaka ve kisve bahâ 

ve sâir lâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede’l-hâce Aişe Hatun’a izn virmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşara min şehr-i 

Recebü’l-ferd li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf.  

Şuhûdü’l-hâl: Bulaşkanzâde Mehmed Arif Efendi, Gölgeci Molla Ömer bin Ömer ve 

Hâfız Ahmed Efendi ibni Molla Ömer ve Mehmed ve Selim Efendi ve gayruhum. 

 

Numro: 8 
 
Hüküm no: 5 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-i 

Atîk Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ma‘saracıoğlu Tersez 

veled Sarkiz veled Cavir’in verâseti zevce-i metrûkesi Yuma binti ile sulbî kebîr oğlu 

Kifor ve sağîr oğlu Musi ve kebîre kızı Ene ve sağîre kızları Menoş ve Nusiye’ye 

inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâinlerinden 

olup medîne-i mezbûre ticâretle mukîm Aşdili işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Serkiz veled Sehaf 

nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd ve huzûr-ı şer‘de 

bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde eğer muharrer müteveffâ-yı merkûmun 

tereke-i vâfiyesine kendi tarafına asâleten ve mu‘arrafetü’z-zât mecnûbe-i mezbûre 

Yuma ve sağîr-i merkûm Musis ve sağîretân-ı mezbûretân Menoş ve Nusiye’ye dahi 

vesâyeten vaz‘-ı yedi mütehakkık olan oğlu merkûm Kifor’un muvâcehesinde 

Mureşker müteveffâ-yı merkûm Tersez veled Sarkiz veled Tadin’in hâl-i hayatında 

ve kemâl-i akl-ı sıhhatde zimmetinde keten tob kuşağı ve yazma bahâlarından ba‘de 

küllî hesâb iki bin üç yüz kırk altı kuruş alacak hakkım olup hatta meblağ-ı mezkûr 
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ber-vech-i muharrer cihet-i mezbûrelerden zimmetinde sahîh ve sâlim bana deyni 

olduğunu bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp meblağ-ı mezkûru kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât 

itmekle meblağ-ı merkûmu işbu oğlu merkûm Kifor’un vaz‘-ı yed eylediği tereke-i 

vâfiyesinden olmak üzere tarafıma edâ ve teslîme mezbûr Kifor’a tenbîh olunmak 

murâdımdır deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında babası müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vâfiyesine bi’l-verâse ve bi’l-vesâyet vaz‘-ı yedini ikrâr lakin 

müdde‘î-i merkûmun ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsını inkâr edicek müdde‘î-i 

mezbûr Sarkiz müdde‘â-yı meşrûhasını her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i sutûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ 

iden papas Melkun veled Edaris ve papas Dirmusis veled Ekob ve Ersin veled Kirkor 

nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Sabvakcı oğlu Vartan veled Kivruf (silik) veled (silik) nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-vesâye ber-nehc-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef 

ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı mezbûr iki bin üç yüz kırk altı kuruşu müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vâfiyesinden müdde‘î-i merkûm Sarkis’e hâlâ edâ ve teslîme 

verese-i asîl ve vasî-i merkûm Kivek’e tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı. Fî 19 Recebü’l-ferd sene 1294 

 

Hüküm no: 6 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-i 

Atîk mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ma‘saracı oğlu Terkez 

veled Sarkiz bin Tavid’in verâseti zevce-i metrûkesi mecnûne Yumani binti ile sulbî 

kebîr oğlu Kifor ve sulbiye kebîre kızı Ene ve sağîr oğlu Musis ve sağîre kızları 

Menuş ve Nusiye’ye inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra mecnûne-i 

mezbûre Yumani ve sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den ibn-i 

merkûm Keyuret vasî nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi vesâyet-i mezbûreyi kabûl 

eyledikden sonra müteveffâ-yı merkûmun dâyinlerinden olup medîne-i mezbûre 

de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm (silik) buyrulan arz-ı 

hâlde ismi muharrer müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedi 

mütehakkık olan oğlu vasî-i merkûm Kivrek müvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm 

Tersez zimmetinde (silik) ve Tosya ve kuşağı bahâlarından ba‘de külli hesâb yedi 

yüz doksan üç kuruş on para alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûru kable’l-edâ ve’l-

îfâ vefât idüp tereke-i vâfiyesine oğlu işbu merkûm Kivrek bi’l-asâle ve bi’l-vesâyet 
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vaz‘ü’l-yed olmağın meblağ-ı mezbûru tereke-i vâfiyesinden olmak üzere tarafıma 

edâ ve teslîme vaz‘-ı yed merkûm Kivrek’e tenbîh-i Şer’î buyrulmak matlûbumdur 

deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Kivrek cevâbında babası müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedini ikrâr lakin müdde‘î-i merkûmun mâ‘adâ 

müdde‘âsını inkâr edilmek idicek müdde‘î-i merkûmdan da‘vâ-yı meşrûhasına 

muvâfık beyyine taleb olundukda 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 papas Dermelkün bin Evides ve papas der Masis bin Ekob ve Artin bin 

Kirkor nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Kozanlı mahallesinden Savakcı oğlu Vartan ve Akyol 

mahallesinden Karabet (silik) nâm kimesne-  

 

Numro: 9 

-lerden sırran ve ba‘dehû lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan Kozanlı mahallesinde Savakcı oğlu Vartan bin Kivrek ve Akyol 

mahallesinden Karabet bin Artin nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-

nehc-i şer‘-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibiyle meblağ-ı mezkûr yedi 

yüz doksan üç kuruş on parayı müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden olmak 

üzere müdde‘î-i merkûm Bedros’a edâ ve teslîme asıl ve vasî-i merkûm Kivrek’e 

tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 20 

Recebü’l-ferd sene 1294. 

 

Hüküm no: 7 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Musullı 

mahallesi sâkinlerinden Hamlet oğlu işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Molla Ahmed bin Osman 

nâm kimesne medîne-i mezbûrede meclis-i şerîf-i enverde mahal-i mezbûre 

sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan Emine Hoca binti Necib Efendi bin 

Abdullah’ın usviyet-i...cihetinden zevci hasran vârisi olan Hüseyin ibni İbrahim 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûre Emine Hoca 

hâl-i marazında bi’l-intikâli fevt olduğumda terekemin sebt külli ifrâz ve kabz olunup 

sülüs-i mezbûreden evvelen techîz ve tekfînim içün kadr-ı ma‘rûf harc ve sarf olunup 

ba‘dehû ıskât-ı salât ve kefâlet-i savm ve yemînim ba‘de’d-devr fukarâ-i müslimîne 

i‘tâ oluna ve fazla her ne kalur ise mahalle-i mezbûrede kâin Şâfi‘îzâde Câmi‘-i 
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şerîfinin ta‘mîr ve termîmine harc ve sarf oluna deyu vasiyyet ve vesâyâ-yı 

mezkûresini ber-minvâl-i muharrer tenfîze beni vasî-i muhtar nasb ve ihtiyâr nasb 

eylediğimde ben dahi vesâyet-i mezkûru ber-vech-i muharrer kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâ ta‘ahhüd itdiğimden sonra mezbûr Emine Hoca hasîretü ale’....fevt 

olmağla suâl olunup tereke-i mezkûrenin sülüsü bana Müslim’e tenbîh olunmak bi’l-

vesâyet matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Hüseyin dahi cevâbında zevcesi 

müteveffiye-i mezbûre Emine Hoca mezkûreyi inkâr idicek her biri ber-muktezâ-yı 

irâde-i senilyye ve bâ-varaka mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 

mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Molla Mehmed bin Mustafa ve Mehmed Emin 

bin Mehmed Ali ve Hasan bin Ömer ve Ahmed bin Bekir nâm kimesnelerden 

evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri 

ihbâr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Halil ibni İbrahim ve Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-iştihâd 

fi’l-hakîka müteveffât-ı mezbûre Emine Hoca binti Abdullah Necib Efendi bin 

Abdullah nâm hatun hâl-i marazında vefâtından yirmi gün mukaddem bin bi-

emrillahi te‘âlâ fevt olduğu terekemin sülüs külli ifrâz ve kabz olunup sülüs-i 

mezbûreden evvelen techîz ve tekfîn içün kadr-i ma‘rûf olunup ba‘dehû ıskât-ı salât 

ve kefâlet-i yemînim ba‘de’d-devr fukarâ-i müslimîne i‘tâ oluna fazla her ne kalır ise 

Musullı mahallesinde Şâfi‘îzâde Câmi‘-i şerîfinin ta‘mîr ve termîmine harc ve sarf 

oluna deyu vasiyyet ve vesâyâ-yı mezkûresini tenfîzine işbu müdde‘î-i merkûm 

Molla Ahmed’i vasî-i muhtar nasb ve ta‘yîn itdikde işbu merkûm Molla Ahmed dahi 

vesâyet-i mezkûreyi kabûl itdikden sonra mezbûre Emine Hoca hasîr ale’l-yesâsihâ 

fevt oldı bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her 

biri edâ-yı şehâdet-i Şer’îyye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde olmağın 

mûcibiyle müdde‘î-i merkûm Molla Ahmed’in vesâyetine ba‘de’l-hükmi’ş-Şer’î 

tereke-i mezkûrenin sülüsü ifrâz olunup vasî-i merkûm Molla Ahmed’e edâ ve teslîm 

merkûm Hüseyin’e tenbih olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve 

i‘lâm olundı fî 21 Recebü’l-ferd sene 1294 (Konu: vasiyyet) 

Numro: 10 

 
Hüküm no: 8 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde ketb ve terkîm ve 

ber-nehc-i şer‘-i kavîm taksîm içün cânib-i şerî‘at-ı garrâdan bi’l-iltimâs me’zûnen 

irsâl olunan Hâfız Mehmed Hilmi Efendi medîne-i Ayntâb mahallâtından Çukur 
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mahallesinde kâin bir tarafdan tarîk-i âm ve bir tarafdan dehliz ve bir tarafdan 

muhzırbaşı İzzet Ağa hânesi ve bir tarafdan sipâhî Hacı Ali hânesi ile mahdûd bir 

bâb fevkânî ve iki bâb tahtânî menzil ve mahzen ve bir mâ ve bir ...ve havluyı 

ma‘iyyeten müştemil mülk menzilin üzerine varup mi‘mâr ustalarından Emin ibni 

Şeyhzâde ve Beledî ustasından Vertan bin Vertan ve Hacı Ali ve Arif Ağalar ile 

zeyl-i i‘lâmda mestûrü’l-esâmî ebniye ve sokağa vukûf-ı tâmları olan bî-garaz 

cema‘at-i müslimîn muhzırlarından akd-i meclis-i şer‘-i âlî eyledikde medîne-i 

Ayntâb ahâlisinden ve teb‘a-i Osmâniye’den işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Ekob bin Çercizâde 

nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda mahalle-i mezbûre ahâlisinden Kasab 

Mehmed Ali bin Mehmed muvâcehesinde işbu menzil-i mahdûd-ı mezkûrun sülüs 

hisse-i şâyi‘ası benim sülüsân hissesi dahi merkûm Mehmed Ali’nin mütereken 

mülkümüz olup menzil-i mahdûd-ı mezkûr kâbil-i kısmet olmağla ber-vech-i 

muharrer sülüs hisseme menzil-i mezkûrdan ifrâz ve ta‘yîn olunup hâlâ tarafıma 

teslîm olunmak matlûbumdur didikde ol dahi cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûr 

ber-vech-i muharrer müşterek olduğunu ikrâr ve kâbil-i kısmet değildir didikde 

menzil-i mezkûrun bi’l-cümle ebniye ve arsasının mi‘mârân ve cema‘at-i müslimîn 

ma‘rifetleriyle ba‘de’l-müsâha Mehmed menzil altı bin kuruşa takvîm olundukdean 

sonra menzil-i mezbûrun dâhiliyesinde ve mi‘mârân-ı mezbûrânın müsâhalarıyla 

tûlen ve arzan bi-hesâb-ı terbî‘i havlusundan otuz zirâ‘ ve fevkânî menzil ile tahtında 

bulunan mahzen iki bin kuruş i‘tibâr ve takvîm ve diğer tarafı ki iki bâb tahtânî 

menzil ve matbah ve bir mâ ve bir ....ve bi-haseb-i terbî‘i yetmiş iki zirâ‘ havludan 

ba‘de’t-ta‘yîn dört bin kuruş kıymet takvîm olunup kıymet-i mezkûreler ile menzil-i 

mezkûrun taksîm olunması kâbil olup ol vechle iki bin kuruş kıymet takdîr olunan 

mahal içün arsasından tarîk-i âma kapu açmak vefâsıyla duvarı merkûm Mehmed Ali 

Ağa tarafından tamâmı tesviye olunmak üzere merkûm Ekob’a ta‘yîn ve tahsîs 

olunup ve diğer tarafı dahi merkûm Mehmed Ali Ağa’ya ta‘yîn olundukdan sonra 

Ekob’a ta‘yîn ve tahsîs olunup ve diğer tarafı dahi merkûm Mehmed Ali Ağa’ya 

ta‘yîn olundukdan sonra ol vechle taksîm-i tarafeyn hakkında evveli ve infâ‘ ve her 

bir hissede intifâ‘-ı kâmile mümkün olduğu mi‘mârân-ı mezbûrân ihyâ ve etibbâ ve 

cemâ‘at-ı müslimîn dahi beyân etmişler ise de yine merkûm Mehmed Ali Ağa râzı 

olmayup merkûm Ekob’a ızrâr kasdında olup bilâ taksîm menzil-i mezkûrda 

müstakillen sâkin olmak efkârında bulunmağla bu misillü kâbil-i kısmet olan 

menzilden hisse sâhibinin yeri taksîme tâlib ve diğeri imtinâ‘ eyledikde şer‘an 

taksîm-i cebîr olunur deyu meşâyih-i İslâmiye fetvâlarında musarrah bulunmağın 
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mûcibiyle menzil-i mezkûr dâhilinde olup sâlifü’l-beyân iki kuruş kıymetli küll-i 

mezbûr Ekob hissesine fâsıla duvarı ve kapu küşâdı Mehmed Ali Ağa’ya üzerine 

olmak ve diğeri tarafından yani tahtânî iki bâb menzil ve matbah ve menzilin yerine 

muttasıl mahzen ve havlu mu‘ayyene-i mezkûre merkûm Mehmed Ali Ağa hissesine 

virilmek üzere taksîm ve merkûm Mehmed Ali Ağa taksîm-i mezkûre cebr olunduğu 

kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde taksîm ve ta‘yîn ve tahrîr ve alâ vukû‘ihî meclis-i 

şer‘a ihbâr eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 23 Receb 

sene 1294. (Konu: Menzil taksimi) 

 

Hüküm no: 9 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Şarkyan 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Deli Mehmed bin Hacı 

Hasan’ın sulbiye sağîre kızları Münire ve Safa’nın tesviye-i umûrlarına ve mâl-ı 

mevrûselerini ahz ve kabz ve hıfz ve kıbel-i şer‘den ber-münkasim vasî nasb ve 

ta‘yîn olunmak lâzım ve lâ-büd olmağın emânet ile ma‘rûfe ve istikâmet-i mevsûfe 

ve her vechle vesâyeti sağîretân-ı mezbûretân haklarında evlâ ve infâ‘ idüği zeyl-i 

rakîmde muharrerü’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olan sağîretân-ı 

mezbûretânın vâlide-i vehâzaları (?) işbu bâ‘isetü’l-kitâb Yuma binti Mehmed nâm 

hâtunu hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavîlehû hüsnima’âb Efendi hazretleri sağîretân-

ı mezbûretânın vakt-i rüşd ve tesviye-i umûrlarına değin tesviye-i umûrlarına vasî 

nasb ve ta‘yîn buyurup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ver 

hizmet-i lâzımelerini kemâ yenbağî edâya müte‘ahhid ve iltizâm eyledikden sonra 

vasî-i mezbûre Yuma hatun talebiyle hâkim-i mûmâ-ileyh Efendi hazretleri 

sağîretân-ı mezbûretân Münire ve Safa’nın babalarından mevrûs mallarından kadr-ı 

ma‘rûf idüği ihbâr olunan beher birine beher yevm kırkar paradan cem‘an iki kuruş 

farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sağîretân-ı mezbûretânın nafaka 

ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyyelerine harc ve sarfa ve lede’l-hâce 

istihlâkiye ve inde’z-zafer mâl-ı mevrûselerine  

 

Numro: 11 

Rucû‘a vasî-i mezbûre Yuma hatuna izn virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-aşr min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene erba‘a ve 

tis‘în ve mieteyn ve elf. Şuhûdü’l-hâl: Kanlızâde Hüseyin Ağa ve Hacı Mustafa Ağa 
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ve Abacı Mustafa Ağa ve Ca‘fer oğlu Mehmed Ağa ve ... İbrahim Ağa bin Kürt Hacı 

Osman ve Hüseyin bin Hüseyin Ağa ve gayruhum. (Konu: vasî tayini) 

 

Hüküm no: 10 

Fi’l-asl Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından 

Kurb-ı İbn-i Şeker Mahallesi ahâlisinden olup beşinci ordu-yı hümâyûn piyâde ikinci 

alayın ve üçüncü taburun dördüncü bölük altıncı onbaşının yedinci efrâdından iken 

bundan akdem fevt olan Küçük Mehmed bin Hacı bin Hacı Mehmed’in ber-vech-i âtî 

vârisi olduğunu iddi‘â iden ve zâtı ta‘rîfü’ş-Şer’îyle mu‘arrafa olan vâlidesi işbu 

bâ‘isü’l-kitâb Meryem binti Mustafa bin Abdullah ve li-ebeveyn er karındaşı 

Mahmud ve Mustafa ibni merkûm Hacı Ali bin Hacı Mehmed nâm kimesneler 

medîne-i mezbûre de‘âvî meclisinde ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de müteveffâ-yı 

merkûmun medyûnu medîne-i mezbûre ahâlisinden Sinan Ağa ibni Abdullah Efendi 

nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı merkûm 

Küçük Mehmed’in işbu merkûm Sinan Ağa zimmetinde cihet-i karzdan elli kuruş 

alacak hakkı olup kable’l-îfâ ve’l-istîfâ vefât idüp bizler dahi ber-minvâl-muharrer 

vâlidesi ve li-ebeveyn er karındaşları ve hasran vârisleri olup ve bizlerden gayrı 

vârisi ve terekesine âhar kimesnesi olmayup meblağ-ı mezkûr elli kuruş bizlere 

mevrûs olmağın meblağ-ı mezkûru bi’l-verâse hâlâ taleb ideriz deyu ba‘de’d-da‘vâ 

ve’s-suâl merkûm Sinan Ağa cevâbında müteveffâ-yı merkûme cihet-i mezkûre 

meblağ-ı mezkûr zimmetinde deyni olduğu ikrâr lakin med‘ûn-ı merkûmûnun ber-

vech-i meşrûh müdde‘âlarını inkâr idicek med‘ûn-ı merkûmun Mahmud ve Mustafa 

ve mezbûre Maryem’in ber-minvâl-i muharrer verâset müdde‘âlarını ve zât-ı 

mezbûreyi ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı idâresine ve bâ-varaka-i mestûre mensûb 

oldukları mahallerden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Hüseyin Efendi bin 

Mustafa ve İsmail bin İsmail ve Ahmed bin Hüseyin Efendi nâm kimesnelerden 

sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan İbrahim bin Mustafa ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâdet 

meclis-i Şer’îyye hâzırân olup eserü’l-iştihâd fi’l-hakîka işbu med‘ûn-ı 

merkûmûndan Mahmud ve Mustafa müteveffâ-yı merkûm Küçük Mehmed ile li-

ebeveyn er karındaşları olup babaları ismi Hacı Ali ve dedeleri ismi Mehmed ve 

anaları ismi Meryem binti Mustafa olup ol vechle müteveffâ-yı mezbûrun hasran 

vârisi işbu mezbûre ile karındaşları merkûmûna münhasıra olup terekesine âhar 

müstehak kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir bizler bu husûsa bu vech üzere 
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şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu edâ-i şehâdet-i Şer’îyye eylediklerinde 

şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle verâsetlerine ba‘de’l-hükm ve’t-tenbîh 

verese-i merkûmûndan ümm-i mezbûre Meryem dahi merkûm Mustafa müteveffâ-yı 

merkûmun Hüseyin vefâtından yanında olan terekesine vâzı‘ü’l-yed olanlardan 

zimem-i nâsda olan hukûkunu dahi ashâbından hisse-i irsiyelerimizi ve da‘vâ ve ahz 

ve kabza ve makbûzunu bizlere irsâl ve îsâle ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve bunlar 

müteveffâ olduğu umûrun küllîsine taraflarımızdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 

sahîha-i Şer’îyye ile mezbûr Mahmud’u vekîl-i nâib ve menâb nasb ve ta‘yîn 

eylediklerinde olduğu vekâlet-i mezkûru ber-vech-i muharrer kabûl ve hizmet-i 

lâzımelerini kemâ yenbağî edâya müte‘ahhid itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene 

erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. (Konu: verâset)  

Şuhûdü’l-hâl:  

 

Numro: 12 
 
Hüküm no: 11 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Cevizlice 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Şeyh Mehmed bin Şeyh 

Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe binti Hacı Mehmed ile 

vâlidesi Emine binti Maho ve sulbiye sağîr oğlu Mahmud’a münhasıra ve tashîh-i 

mîrâsları yirmi dört sehimden olup sühhâm-ı mezkûreden üç sehmi zevce-i 

mezbûreye ve dört sehmin ümm-i mezbûreye ve on yedi sehmi ibn-i merkûm isâbeti 

inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra sağîr-i merkûm Mehmed’in tesviye-i 

umûruna kıbel-i şer‘den vâlidesi mezbûre vasî nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi ber-

vech-i muharrer vesâyet-i mezkûru kabûl eyledikden sonra vasî-i mezbûre taleb ve 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunur müteveffâ-yı merkûmun terekesi tefteridir 

ki ber-vec-i âtî zikr ve beyân olunur fî 23 Receb sene 1294 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre sehim 23/14   1400  kuruş  

Kanyaş’da nısf hisse bağ      200  kuruş  

Subgaz karyesinde bağ mütakillen     600  kuruş  

Nizâm Ahmed yedinde bağ tamam    100  kuruş 

Tabanca tak 1        40  kuruş 
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Bakır berçe 17 ...6 aded    255  kuruş 

Yatak kat 1       100  kuruş  

Yüzük 1 aded       5  kuruş  

Yogan 2 aded       20  kuruş 

Şalvar ve fermen  2 aded     40  kuruş 

Alaca entâri 1 aded      10  kuruş 

Meşlah (?) 1 aded     20  kuruş  

Atîk halı 2 aded       25  kuruş  

Ve zeyli 1 aded kilim 1 aded     30  kuruş 

Kıl palaz 3 aded       40  kuruş 

Küp 2 aded       5  kuruş 

Hınta kile 21       1030  kuruş  

Yekûn        4965  kuruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât  

Techîz ve tekfîn       100  kuruş 

Bâ-i‘lâm zevce-i mezbûreye mihr deyni   1100  kuruş 

Bağ öşrine deyn       26  kuruş 

Zevce-i mezbûreye bâ‘i‘lâm deyn    300  kuruş 

Resm-i kısmet       83  kuruş 

Kaydiye        7,5  kuruş  

Dellâliye menkûlâtından     33,5  kuruş 

Varaka bahâ       2  kuruş 

İmeş hatuna deyn-i müsebbit            112,5 kuruş  

Yekûn        1764,5 

Minha’t-taksîm              3200,5 kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre      400  kuruş  

Hisse-i ümm-i mezbûre      533  kuruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed     2267  kuruş  

Mestûrü’l-esâmî ümmi’l-mezbûre Emine bi’l-asâle ve zevce-i mezbûre asâleten ve 

vesâyeten her biri bâlâda muharrer hisse-i irsiyyelerini tamâmen ve kâmilen ahz ve 

kabz eyledikleri işbu mahalle şerh olundı. (Konu: tereke) 

 

 



32 
 

Hüküm no: 12 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

kazâsı kurâsından Gügencek karyesi ahâlisinden olup beşinci ordu-yı hümâyûn 

seyyâre tobcu alayının ikinci taburunun ikinci bölüğünün beşinci onbaşısının üçüncü 

neferi iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin Hasan ibni İbrahim Halil verâseti 

vâlidesi Hadice binti Mehmed ile li-ümm kız karındaşı Fatıma binti Hasan ve li-

ebeveyn er karındaşı Memek’e inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra tashîh-i 

mes’ele-i mîrâsları altı sehimden olup sühhâm-ı mezbûrdan bir sehim ümm-i 

mezbûreye ve bir sehim aht-ı (?) mezbûreye ve dört sehim ibn-i merkûm Memek’e 

(?) isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra ümm-i mezbûr Hadice hatun 

nefsinden asâleten ve mezbûre Fatıma Hatun ile ibn-i merkûm Memek taraflarından 

vekîl-i Şer’îsi olmağın vekâlete medîne-i mezbûre da‘vâ meclis odasında ma‘kûd-ı 

huzûr-ı Şer’îden bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i 

mezbûre ahâlisinden ve müteveffâ-yı merkûmun medyûnlarından muhzırbaşı İzzet 

Ağa ibni Mehmed muvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Mehmed’in işbu Mehmed 

İzzet Ağa zimmetinde cihet-i karzdan vâcibü’l-edâ yüz kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezkûru kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât idüp hâlâ meblağ-ı mezbûr ber-

mûceb-i tashîh bizlere mevrûs olmağla  

 

Numro: 13 

Hâlâ meblağ-ı mezbûru bi’l-asâle ve bi’l-vekâle taleb iderim deyu ba‘de’d-

da‘vâ ve’s-suâl merkûm Mehmed İzzet Ağa cevâbında meblağ-ı mezbûr cihet-i 

mezkûreden deyni olduğunu ikrâr lakin işbu vekîl ve asâleten mezbûre ber-vech-i 

muharrer müteveffâ-yı merkûmun vâris oldukları ma‘lûmum değildir deyu külliyen 

inkâr idicek müdde‘iye-i mezbûre Hadice ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı 

mezbûrâ ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden İsmail bin 

İsmail ve Mehmed bin Ahmed ve Mustafa bin Mehmed nâm kimesnelerden sırran 

ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâdet itdükleri ihbâr olunan 

Cemâyihzâde Hüseyin Efendi ibni Mustafa ve mahdûmu Ahmed Efendi ve İbrahim 

bin Mustafa nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-

iştihâd ve fi’l-hakîka işbu müdde‘iye-i mezbûre Hadice hatun müteveffâ-yı 

merkûmun vâlidesi ve mezbûr Fatıma li-ümm kız karındaşı ve mezbûr Memek li-

ebeveyn er karındaşı ve usûbet-i nisbiye cihetinden vâris ve verese-i merkûmûndan 
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mâ‘adâ vâris-i ma‘rûf ve mu‘arrafesi bu kadar bizler bu husûsa bu vech üzere 

şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz bi’l-müvâcehe her biri edâ-yı şehâdet eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde olmağın mûcibiyle müdde‘iye-i müvekkilân-ı 

merkûmânın verâsetlerine ba‘de’l-hükmi’ş-Şer’î meblağ-ı mezbûr yüz kuruş 

müdde‘iye-i mezbûre Hadice Hatun’a hâla edâve teslîme merkûm Mehmed İzzet 

Ağa’ya tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 25 Receb 

1294. (Konu: Verâset- taksîm) 

 

Hüküm no: 13 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i 

Ayntâb mahallâtından Tarla-i Atîk mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Helvacı Hacı Ahmed bin Osman bin Abdullah’ın verâseti sulbiye kebîre kızı 

Zeyneb Hatun ile kendinden mukadem fevt olan oğlu Hacı Mehmed’in sulbî kebîr 

oğulları Ali Osman ve Mehmed Sa‘id ve Mustafa ve sulbiye kebîre kızları Şâkire ve 

Ümmühâni ve diğer kendiden mukaddem fevt olan oğlu Şerif’in sulbî kebîr oğlu 

Ahmed ve sağîr oğulları Receb ve Mehmed Şâkir ve sulbiye sağîre kızı Zeyneb’e 

inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra tashîh-i mes’ele-i mîrâsları otuz 

sehimden olup sühhâm-ı mezbûreden on beş sehmi mezbûre Zeyneb hatuna ve ikişer 

sehimden altı sehim merkûm Hacı Mehmed’in oğulları Ali Osman ve Mehmed Sa‘id 

ve Mustafa’ya ve birer sehimden iki sehim bintân-ı mezbûretân Şâkire ve 

Ümmihânî’ye ve ikişer sehimden altı sehim merkûm Şerif’in oğulları Ahmed ve 

Receb ve Mehmed Şâkir’e ve bir sehim bint-i mezbûre Zeyneb’e isâbeti inde’ş-şer‘ 

tahakkul idüp ve sağîrûn-ı merkûmûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

karındaşları merkûm Ahmed vasî nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i mezkûreyi kabûl eyledikden sonra müteveffâ-yı merkûmun terekesi vasî-i 

merkûmun taleb ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîren ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 

22 Receb sene 1294. 

 

Arsada kâin bir bâb helvacı dükkânında kırk sehimden yirmi yedi sehim hissesi 

10.000 kuruş 

Mahalle-i mezbûrede kâin bir bâb (silik) tamamı 15.000/15.000 kuruş  

Minha’l-ihrâcât  

Techîz ve tekfîn 300  kuruş 
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Resm-i kısmet 367,5  kuruş  

Kaydiye 22,5   kuruş  

Varaka bahâ 9   kuruş 

Yekûn 699    kuruş  

Sahhü’t-taksîm 14301 kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Zeyneb          7150 kuruş 20 para 

Hisse-i ibnü’l-ibn Ali Osman    953 kuruş 16 para 

Hisse-i ibnü’l-ibn Mehmed Sa‘id    953 kuruş 16 para 

Hisse-i ibnü’l-ibn Mustafa     953 kuruş 16 para 

Hisse-i ibnü’l-ibn Ahmed     953 kuruş 16 para 

Hisse-i ibnü’l-ibn sağîr Receb    953 kuruş 16 para 

Hisse-i ibnü’l-ibn sağîr Mehmed Şâkir   953 kuruş 16 para 

Hisse-i bintü’l-ibn Ümmühâni    476 kuruş 28 para 

Hisse-i bintü’l-ibni mezbûre sağîre Zeyneb  476 kuruş 28 para (Konu: tereke) 

 

Numro: 14 
 
Hüküm no: 14 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde keşf ve mu‘âyene ve tahrîri iltimâs 

olunmağın kıbel-i şer‘den Kâtib Hâfız Mehmed Efendi irsâl olunup ol dahi Haleb 

vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kazâsı hükûmet-i seniyye tarafından 

zabtiye Emin Ağa ve Tabîb-i belde Kivrek Ağa ile kazâ-i mezbûra tâbi‘ Kürt 

karyesinde sâkin iken maktûlen vefât iden Hüseyin bin İbo bin İsmail nâm 

kimesnenin cenâzesi üzerine varılup karye-i mezbûre imamı Şerif Efendi ve muhtarı 

Mehmed Emin Ağa ve Mahmud ve Hacı Derviş ve Elbeşaylı oğlu Hasan ve sâir 

mazbûtü’l-esâmî kimesneler mahzarlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî eyledikde 

müteveffâ-yı maktûl-i merkûmun verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Mine binti 

Mehmed ile babası merkûm İbo ve sulbî sağîr oğlu Mustafa ve sağîre kızı Hadice’ye 

ba‘de’l-inhisâr mezbûre Mine hatun nefsinden asâleten ve ebb-i merkûm İbo kezâlik 

nefsinden asâleten ve sağîrân-ı mezbûrân taraflarından vilâyet meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda takrîr-i kelâm idüp işbu tarih-i i‘lâmdan bir gün akdem gece saat iki buçuk 

raddelerinde karye-i mezbûre ahâlisinden gâib-i ani’l-meclis Hasırcı Mehmed’in 

oğlu Mehmed Ali nâm kimesne kurşun memlû bir aded tabancasın maktûl-i merkûm 

Hasan’a indaht ile sol memesi üzerinden isâbet idüp cerh etmesiyle müte’essiren 
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vefât idüp cânib-i şer‘den maktûl-i merkûımun a‘zâsı keşf ve tahrîr olunmak bi’l-

asâle ve bi’l-velâye matlûbumuzdur didiklerinde maktûl-i merkûmun a‘zâsı keşf ve 

nazar olundukda fi’l-hakîka sol memesi üzerinden kurşun isâbetiyle müte’essiren 

vefât eylediği lede’l-keşf ve’l-müşâhede zâhir olmağla husûs-ı mezbûr mevlânâ-yı 

mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve mu‘âbeset olunan ümenâ-yı şer‘le meclis-i 

şer‘a gelüp alâ vukû‘ihî inhâ ve takrîr eylediği tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı 

fî 4 Şabani’l-mu‘azzam sene 1294. (Konu: Katl) 

 

Hüküm no: 15 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından Boyacı Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Şâkire binti El-hac 

Mustafa Efendi nâm hatuna babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil mülk mevrûs 

olup medîne-i mezbûre kurâsından Edil karyede (silik) vâki‘ Kırım nâm mahalde 

kâin tarafları mahalli Ali oğlu Ali ve Kocaoğlan Mehmed ve Haso festefleri (?) ve 

cebel ile mahdûd bir kıt‘a mahlûte ve bağın tamâmının nısf hisse-i şâyi‘asının eşcâr-ı 

kürûmunu iki bin yüz kuruşa ve arazisini iki yüz kuruşa ki cem‘an iki bin üç yüz 

kuruş semen tesmiyesiyle Eltibaş oğlu Tütüncü Bekir Ağa bin Mehmed nâm 

kimesneye medîne-i mezbûre meclis-i idâresinde me’mûru huzûrunda nizâm-ı vechle 

eşcâr ve kürûm-ı mezkûrları ber-vech-i muharrer meblağ-ı merkûma bey‘ ve temlîk 

ve arazî-i mezkûru ber-minvâl-i muharrer meblağ-ı merkûma ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘î 

ile ferâğa ve mezkûr bey‘ ve ferâğı tarafından ikrâr ve takrîre oğlu işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Osman bin Mehmed Arif Ağa’yı vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediğini verâset-i mezbûreyi ve her biri 

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

mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-i mühr ve imzâ eden mazbûtü’l-esâmî 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâdet idükleri ihbâr olunan Abdülkâdir Efendi ibni Mustafa Şevket Efendi ve Sav 

Çelebioğlu Ali Ağa ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 15 Şaban sene 1294. (Konu: Mülk 

satışı) 

 

Hüküm no: 16 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından Kayacık Mahallesi ahâlisiden ve akvâm-ı Osmâniye’den işbu bâ‘isü’l-
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i‘lâm Melkun veled Sezsez nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında 

ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takvîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer 

akvâm-ı müşârun-ileyhâdan Balyozoğlu Artin veled Karabet muvâcehesinde ben 

bundan dört mâh akdem bazen Bozoğlan oğlu Kivrek hânesinde ve bazen kendi 

hânemde evhâr eyleyüp kendi malım olan hıntalarımı mezbûr Ertek talebiyle binâen 

bey‘a arz itdiğimde ol dahi mârü’l-beyân hıntaların olduğu mahallere varup cevânib-i 

 

Numro: 15 

Erba‘a ve derûn ve bîrûnuna kemâl-i ra‘iyyetle tamâmen nazar ve mu‘âyene 

eyledikden sonra mezkûr hıntanın beher kîl-i Ayntâbîsi dört bin mecîdî hesabıyla yüz 

kilesini dört yüz aded ayn-ı sîm-i hâlis mecîdî mukâbelesinden tarafeynden îcâb ve 

kabûlü hâvî şürûta mubtaleden ârî bey‘-i sahîh-i Şer’î ile bey‘ ve temlîk ve mezbûr 

dahi ber-vech-i muharrer meblağ-ı mezkûr mukâbelesinde iştirâ ve temlîk eyleyüp 

semeni olan meblağ-ı mezkûr dört yüz beyaz mecîdîi müşterî-i merkûm Artin 

yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabz itdüm hîn-i mezbûre Artin sâlüfü’z-zikr 

yüz kîl hıntayı yedinden ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve kabûl ve semenini dahi 

tamâmen bana edâ ve teslîm eylediği mahzar-ı şuhûdda bi-tamâmihâ ikrâr ve i‘tirâf 

idüp ol vechle sâlifü’l-beyân yüz kile hınta merkûm Erten’in şirâen malı olmuşken 

el-hâletü hâzihî ahz ve nakl etmesi matlûbumdur ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintâk mezbûr 

Artin cevâbında müdde‘î-i merkûmdan hınta almak üzere mezkûr dört yüz 

mecîdiyeyi mezbûr....emâneten def‘ itdiğini ikrâr lakin müdde‘î-i merkûmun mâ‘adâ 

müdde‘âsını külliyen inkâr idicek müdde‘î-i mezbûr mülkünden ber-vech-i meşrûh 

müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olundukda husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri 

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

zîr-i mestûreye vaz‘-ı usûl-i mevzû‘asına tevfîkan vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Taryob 

veled Artin ve Elhem veled Elhem ve İsa veled Agob ve Sezsez veled Kerko nâm 

kimesnelerden evvelâ sıran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Sarkiz veled Serkez ve Evadis veled Karabet nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-hükm 

mûcibince mezbûr Bozoğlan’ın oğlu Kivrek ve merkûm Malkon hânelerinde mevcûd 

olan mezkûr hıntalar kıbel-i şer‘den emânetle kîl olunup yüz kilesi mevcûd olduğu 

zâhir olmağla binâen alâ zâlik müşterî-i merkûm içün hıyâr-ı fesh kalmamağla 

sâlüfü’z-zikr yüz kile hıntayı müşterî-i mezbûr Artin’in ahz ve kabz şer‘an lâzım 

geldiği tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 13 Ş. Sene 94. (Konu: Hınta satışı) 
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Numro: 16 

Gevher hatuna izâfetle vekîl-i merkûm İbraham’a teslîmi lâzım geldiği 

vekîl-i merkûm Sarkiz’e tefhîm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve 

i‘lâm olundı fî 11 Şaban sene 1294 

 

Hüküm no: 17  

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından Ehl-i Cefâ Mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmâniye’den Karabet bin 

Erakil nâm kimesne tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm İbcioğlu İbraham bin Yasef nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî 

meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde 

(silik) muharrer mahalle-i mezbûrede ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den Kirkor bin 

Erakil muvâcehesinde müvekkilem merkûm Karabet’in vâlidesi Varteri binti 

 bundan akdem fevt olup verâseti müvekkilem merkûm ile işbu Kirkor’a 

münhasıra olup mezbûrenin mahalle-i mezbûrede kâin tarafları şerbetci Hacı Mustafa 

ve Azaz Hâlid Ağa oğlu Zâyihâneleri ve dehliz ile mahdûd ve mümtâz bir hânede 

olan sekiz sehimde bir sehim hissesi olup ve yine kırk kuruş kıymetlü bir aded paça 

kazganı ve yine kırk kuruş kıymetlü bir aded susatam ve yine elli kuruş kıymetlü ton 

tas ve yirmi kuruş kıymetlü bir aded şam‘dan ve bir aded kublu tas ve iki yüz kuruş 

kıymetlü iki aded yorgan ve bir aded döşek ve bir aded yasdık müteveffiye-i 

mezbûrenin ile’l-vefât yedinde malı olup fevtiyle sâlifü’z-zikr emlâk ve eşyâ 

müvekkil-i merkûm ile işbu merkûm Kirkor’a ittisâfen mevrûs olmuşken hâlâ 

merkûm Kirkor eşyâ-i mezkûrelerin tamâmına müstakillen vâzı‘ü’l-yed olup 

müvekkilim hissesini teslîm itmediğinden suâl olunup hisse-i mezkûresinin tarafıma 

teslîm olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm 

Kirkor cevâbında fi’l-hakîka eşyâ-i muharrire-i mezkûreler müteveffiye-i 

mezbûrenin malıdır deyu bi-tav‘ihî ikrâr ve i‘tirâf idegelen müstakil hissesini bana 

hibe ve bahş eylemişdir deyu îrâd eylediği kelâmına şer‘an i‘tibâr ve istimâ‘ 

olunmayup mûcibiyle sâlifü’z-zikr eşyâ-i mezkûreler nısfiyet üzere müvekkil-i 

merkûm ile beynlerinde taksîm olunması merkûm Kirkor’a tenbîh olunduğu tescîl ve 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 11 Şaban sene 1294 (Miras 

taksimi) 
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Hüküm no: 18  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Hayik 

Zımmiyân Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Karacoğlu 

İbraham’ın sulbiye sağîre kızları Manaş ve Ulmun’un tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn olunması lâzım ve mühim olmağın istikâmet ile 

mevsûfe idüği zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kisân ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-

enver zâhir ve mütebeyyin olan sağîretân-ı mezbûretânın vâlideleri işbu bâ‘isetü’l-

kitâb Ahsa binti Karabet nâm kimesneyi hâkim-i mevkî‘ sadr-ı kitâb tavbîlehû hüsni-

ma’âb Efendi hazretleri vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin vasiyye nasb ve ta‘yîn 

buyurup mezbûre dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve merâsimini 

kemâ yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdî aşara min şehr-i Şabanü’l-mu‘azzam li-sene erba‘a 

ve tis‘în ve mieteyn ve elf.  

Şuhûdü’l-hâl: Karacaoğlu Agob, Karacaoğlu Manek, Kılıncoğlu Agob ve gayruhum. 

(Konu: vasî tayini) 

 

Hüküm no: 19 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Zilhafa 

karyesi ahâlisinden Mehmed bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘de (silik) 

aşîretinden olup el-yevm Küçük Kızılhisar karyesi ahâlisinden ibtidâ-i çeşme (silik) 

işbu (silik) Mustafa bin Yusuf muvâcehesinde mezbûr Mustafa’nın yedinde olup 

huzûr-ı şer‘de mu‘âyene olunan hâlâ beş yaşında nitecen hâmile olduğu halde işbu 

tarih-i i‘lâmdan üç mâh akdem yedimden zâyi‘ olup hâlâ mezbûr Mustafa yedinde 

bi’l-hâmili merkeb-i mevsûf-i mezkûru bi’l-istihkâk taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ 

ve’s-suâl ol dahi cevâbında merkeb-i mezkûr kendi merkebimden doğma sekiz 

yaşında netâcen malım olduğu cihetle vaz‘-ı yedini ikrâr ve beyân timekle bu sûretde 

sâlifü’l-beyân merkebin ihtilâf vukû‘una binâen sen (silik) vukûf nâmları olan 

udûlden Na‘lband Hüseyin bin Ahmed ve Na‘lband Ali bin Abdurrahman nâm 

kimesnelere irâe olundukda onlar dahi ba‘de’n-nazar ve’l-mu‘âyene mârü’z-zikr 

merkeb-i mezkûr el an dokuz yaşında olduğunu meclis-i şer‘de tarafeyn 

müvâcehelerinde her biri alâ tarîki’ş-şehâde ihbâr itmeleriyle zâhir ve mütehakkık 

olmağın ol vechle sâlifü’l-beyân merkebin sinni tarafeyne beyân  
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Numro: 17 

Eyledikleri vakitlerine muhâlif olduğundan ind-i el-meşâyih müdde‘î-i 

mezbûr Mehmed iddi‘âsı şer‘an lağv olunmağın mûcibiyle müdde‘î-i merkûm 

Mehmed da‘vâ-yı mezkûresiyle mezbûr Mustafa’ya bî-vech-i Şer’î mu‘ârazadan 

ba‘de’l-men‘ mârü’z-zikr merkebi zi’l-yed merkûm Mustafa yedinde alâ mâ kân 

hükmi’ş-Şer’î ile terek olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 

13 Şabani’l-mu‘azzam sene 1294 

 

Hüküm no: 20 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kazâsı mahallâtından 

Senk-i Hoşkadem mahallesinde bakımcı (?) Ali hânesinde olan Senk mahallesinde 

keşf ve tahrîri iltimâs olumağın kıbel-i şer‘den Molla Hacı Ahmed bin Bekir Ağa 

ta‘yîn ve irsâl olunup ol dahi kazâ-i mezbûr hükûmet-i seniyye tarafından bölük 

Ağası Abdullah Ağa ve mu‘âvin Veli Ağa ve tabîb-i bölük Kürk Ağa ile mezkûr 

hâneye varılup mahalle-i mezbûr imamı Efendi ve muhtar ve ihtiyârları ve sâir 

mazbûtu’l-esâmî kimesneler hâzır oldukları akd-i meclis-i şer‘-i âlî eyledikde 

mecrûhan vefât iden Arif bin Veli’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice 

binti Hüseyin ile vâlidesi Meryem binti Osman ve sulbî sağîr oğlu Ahmed’e ba‘de’l-

inhisârı Şer’î mezbûre Meryem asâleten ve zevce-i mezbûre Hadice nefsine asâleten 

ve sağîr-i mezbûr Ahmed’e vesâyeten meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrdan her biri asâleten 

vesâyeten takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm idüp kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Cağdığın 

karyesi sâkinelerinden zâtı ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe olan diğer Hadice binti Karabeğ 

dimekle ma‘rûf Mustafa köfte satırı ta‘bîr olunur âlât-ı câriha ile mevrûsumuz 

müteveffâ-yı merkûm Arif’i depesinden darb ve cerh idüp mezkûr darb ve cerhden 

müte’essiren vefât itmeğin cânib-i şer‘den keşf ve tahrîr asâle vesâyeten bi’l-verâse 

matlûbumuzdur didiklerinde maktûl-i mezbûrun a‘zâsı keşf ve nazar olundukda fi’l-

hakîka depesi üstünden âlet-i câriha ile darb ve cerh olunup mezkûr darb ve cerhden 

müte’essiren vefât eylediği inde’l-mu‘âyene zâhir olunmağın husûs-ı mezkûru 

mezbûr Molla Hacı Ahmed dâ‘îleri mahallinde ketb ve tahrîr ve mu‘âyenet olunan 

...-i şer‘le huzûr-ı şer‘a gelüp alâ vukû‘ihî inhâ ve takrîr eyledikleri tescîl ve huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 9 Temmuz sene 92. 
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Hüküm no: 21 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Boyacı 

Mahallesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Tuzcu Hüseyin bin nâm kimesne meclis-i 

şer‘de  Hacı Hindî oğlu Ali Osman ve Mustafa ve Mehmed Sa‘id ve Hacı Mehmed 

ve diğer oğlu Şerif’in oğulları Ahmed ve Receb ve Mehmed Şâkir bano Şerîf nâmûn 

kimesneler muvâcehelerinde medîne-i mezbûre mahallâtından Beğ mahallesi 

sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Zeyneb Hatun binti Hacı Ahmed nâm kimesnenin 

babası merkûm Hacı Ahmed’den müntakil ve mevrus medîne-i mezbûrede vâki 

arsada kâin tarafları Arab ve Şeyh Mehmed ve vakıf dükkanları ve Hacı İsa Ağazâde 

Mehmed Ağa kahvehânesi ve tarîk-i âm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb helvacı 

dükkanında olan bin iki yüz sehimde dört yüz beş hisse-i mevrûsesinden yüz altmış 

beş sehmini iki bin iki yüz kuruş mukâbelesinde merkûm Ali Osman Ağa’ya ve otuz 

sehim hissesini dört yüz kuruşa merkûm Mustafa’ya ve otuz sehmini dört yüz kuruşa 

merkûm Mehmed Sa‘id’e ve altmış sehmini sekiz yüz kuruş merkûm Ahmed’e ve 

altmış sehmini merkûm Receb’e sekiz yüz kuruşa ve altmış sehmini merkûm 

Mehmed Şakir’e sekiz yüz kuruşa cem‘an beş bin dört yüz kuruşa ber-minvâl-i 

muharrer ...-i müteferrika ile işbu merkûmûn şürûta matlûbe ve müfsideden ârî...ve 

takrîrden hâlî bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’îyle mûmâ-ileyhâ bey‘-i bât ve teslîm ve 

merkûmûn dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve kabz ve kabz eylediklerinden sonra 

mûmâ-ileyhâ Zeyneb hatun dükkan-ı mezkûr semeni olan cem‘an beş bin dört yüz 

kuruş her birine alâ hadd-i hibe ve bahş idüp merkûmûndan her birisi ittihâb ve kabûl 

idüp ve sâlifü’z-zikr hisse-i mezkûreler merkûmûn mülk-i müşterâları olmuş ise de 

lakin bey‘-i mezbûr ve hibe-i mezkûreyi nizâm-ı vechle meclis-i idâre-i kazâ ve 

me’mûru huzûrunda ikrâr ve takrîre bâyi‘a-i mûmâ-ileyhâ Zeyneb Hatun tarafından 

beni vekâlet-i mutlaka-i âmme ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn idüp ben dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl etmişdim Binâenaleyh vekâletim hasebiyle bey‘-i mezbûr 

ile hibe-i mezkûreyi meclis-i mezkûrda ikrâr ve takrîr itmekliğim matlûbumdur 

didikde merkûmûn cevâblarında fi’l-hakîka mûmâ-ileyhâ Zeyneb hatun hisse-i 

mezkûresini ber-minvâl-i muharrer bizden bey‘ ve hibe ve bahş ve bizler dahi kabûl 

itmişdik lakin işbu merkûm Hüseyin’in ber-minvâl vekîl olduğu ma‘lûmumuz 

değildir deyu inkâr itmeleriyle merkûm Hüseyin ber-minvâl-i meşrûh vekâlet-i 

mezkûresini her biri mensûb oldukları mahallerinden mazbûtü’l-ismi kimesnelerden 

evvelâ sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe isbât 
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itmeğin mûcibiyle Hüseyin’in vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 17 Şaban sene 1294. (Konu: alım-satım, 

hibe, vekâlet) 

 

Numro: 18 
 
Hüküm no: 22 

Fi’l-asl Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kazâsı kurâsından 

Battal Höyük karyesi ahâlisinden olup nefs-i vilâyet-i Adana’da müsâferetle sâkin 

iken vefât iden Memek bin Ali bin Mehmed’in hasran verese-i kebîrlerinden zâtları 

ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafeler olan zevce-i menkûha-i metrûkesi Elif binti Hüseyin ile 

sulbiye kebîre kızı İmiş nâm hâtunlar asâleten ve sulbî kebîr oğlu Selo kezâlik 

nefsine asâleten ve sulbiye oğulları Hüseyin ve Mustafa ve sulbiye kızı Fatıma nâm 

sağîrin vesâyeten meclis-i şer‘de her biri bi’l-verâse takrîr-i kelâm idüp mevrûsumuz 

müteveffâ-yı merkûm Memek’in hîn-i vefâtında terekesine vâzı‘ü’l-yed olan 

kimesneden ve zimem-i nâsda olan hukûkunu ashâbından taleb ve da‘vâya ve ahz ve 

kabza ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve makbûzunu bizlere îsâl ve teslîme ve husûs-ı 

mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine hâlâ mezbûr Adana vilâyetinde sâkin 

kazâ-yı mezkûr ahâlisinden Seyyid Mehmed bin Hacı Ali Osman nâm kimesneyi 

kabûlüne mevkûfe asâleten ve vesâyeten taraflarımızdan vekâlet-i âmme-i sahîha-i 

Şer’îyye vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledik didiklerinde mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşara min şehr-i Şabani’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve tis‘în ve elf. (Konu: Vekâlet) 

 

Hüküm no: 23 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Çukur 

Mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den işbu bâ‘isü’l-i‘lâm (silik) Şeyh bin 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer’de Beğaroğlu Hanek bin Beğar muvâcehesinde 

mahalle-i mezbûrede kâin tarafları tarîk-i âm ve bostan ve Uzunoğlu Evadines ve 

Kilislioğlu Kivrak meyhâneleriyle mahdûd ve mümtâz bir bâb mikdehânenin (silik) 

medîne-i mezbûrede mahalle-i mezbûre sâkinelerinden Maryem binti Makas Sarker 

nâm hatunun mülkü olup mezbûre Maryem hatun hane-i mezkûrun nısf hisse-i 

şâyi‘asını işbu merkûm Manki iki bin beş yüz kuruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’îyle 

bey‘ ve teslîm ve merkûm dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve kabz ve kabûl idüp 
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lakin bey‘-ı mezbûr nizâm-ı seniyyesi vechle meclis-i idâre-i kazâda me’mûr 

huzûrunda ikrâr ve takrîre tarafından mezbûre Maryem Hatun beni vekâlet-i âmme 

ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yin ve ben dahi vekâlet-i mezkûreyi ber-vech-i 

muharrer kabûl eylemişdim Binâenaleyh vekâletim hasebiyle bey‘-i mezbûru meclis-

i mezbûrda ikrâr ve takrîrim bi’l-vekâle matlûbumdur didikde merkûm Manek dahi 

cevâbında mezbûre Maryem hatundan mikdehânenin nısf hisse-i şâyi‘asını meblağ-ı 

mezbûra iştirâ ve kabz eylediğini ikrâr lakin vekîl-i merkûmun husûs-ı mezkûra ber-

minvâl vekîl olduğunu bilmem deyu inkâr idicek vekîl-i merkûm ber-minvâl-i 

muharrer vekâlet-i mezkûresini her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye mensûb 

oldukları mahallerinden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Molla Mehmed bin İbrahim ve Avadek bin Mahs Agob 

nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî isbât itmeğin 

mûcibince merkûm Bereshak vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 18 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 1294. 

(Konu: alım-satım, vekâlet) 

 

Hüküm no: 24 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından Senk-i Nukaş Mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm Manek bin Agob nâm kimesne meclis-i şer’de mahalle-i mezbûre 

ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den David bin Karamanek muvâcehesinde mahalle-i 

mezbûrede kâin tarafları Hacı İbrahim ve Yahudi İbraham ve tarîk-i âm ile mahdûd 

ve mümtâz bir bâb hânenin tamamında kırk sehimde on iki sehmi işbu hâzır-ı bi’l-

meclis merkûm Manek vâlidesi Oskin’in mülkü olup mezbûrenin vefâtı vukû‘uyla 

menzil-i mezkûrda olan hisse-i mezkûre bi’t-tashîh yirmi sehi i‘tibâr olunup sühhâm-

ı mezkûreden üç sehmi gâibe-i ani’l-meclis müteveffiye-i mezbûrenin kızı 

Turfende’ye intikâl idüp mezbûre Turfende yirmi sehimde üç sehim hissesini üç yüz 

kuruş bedel mukâbelesinde işbu merkûm David’e bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’îyle bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen idüp ve bey‘-i mezbûru dahi nizâm-ı seniyye ve usûl-i 

müstemsine vechle meclis-i idâre-i kazâ ve me’mûru huzûrunda ikrâr ve takrîre 

tarafından beni vekîl ve nâib nasb ve ta‘yîn idüp ben dahi ber-minvâl-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl etmişdim Binâenaleyh bey‘-i mezkûru ikrâr ve takrîrim 

meclis-i mezkûrda matlûbumdur didikde merkûm David cevâbında fi’l-hakîka 

mezbûre tarafından hisse-i mezkûresini ber-minvâl-i muharrer bana bey‘ ve teslîm 
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eylemiş lakin işbu merkûm Manek’in ber-minvâl-i muharrer husûs-ı mezkûra vekîl 

olduğunu bilmem didikde vekîl-i merkûm Manek ber-vech-i muharrer vekâlet-i 

mezkûresini her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve usûl-i mevzû‘ası vechle 

mensûb oldukları mahallerini ve mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden evvelâ sırran ve 

ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Çukur 

mahallesi ahâlisinden 

 

Numro: 19 

Karabet bin Artin ve diğer Karabet bin Artin nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi’l-müvâcehe isbât itmeğin mûcibince merkûm Manek’in vekâletine hükm-i Şer’î 

lâhık olduğu huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 18 Şaban sene 1294 (Konu: alım-

satım, vekâlet) 

 

Hüküm no: 25 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Senk-i 

Tavil Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Tarim binti Avadik ve Ene ve A‘sa 

ve Menuş bintân Karabet nâm hatunların taht-ı tasarruflarında mülkleri olup mahalle-

i mezbûrede kâin tarafları meyhâneci Azro ve Tüfenkçi Karaca ve etmekci Edver 

menzilleri tarîk-i âm ile mahdûd bir bâb menzil havlusunun cânib-i şarkîsinden bi-

hesâbi’t-terbî‘ yirmi zirâ‘ arsa sekiz sehim i‘tibâriyle beher sehim iki yüz altmış 

sekiz kuruş otuz paradan cem‘an dört sehim hisselerini bin yetmiş beş kuruş semen-i 

medfû‘ ve makbûza merkûm meyhâneci Azro’ya hâricde bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’î ile 

bey‘ ve temlîk ve teslîm itdiklerinde ol dahi mezkûr dört sehime ber-vech-i muharrer 

meblağ-ı merkûma iştirâ ve temellük ve tesellüm etmiş ise de lakin usûl-i 

mevzû‘asına tevfîkan ber-mûceb-i nizâm-ı seniyye medîne-i mezbûrede idâre-i 

meclisinde me’mûru huzûrunda ber-minvâl-i meşrûh bey‘ ve istîfâ-yı hak itdiklerini 

ikrâr ve takrîre işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Karaca bin Karabet nâm kimesne beni vekîl 

etmişlerdir didikde ol dahi husûs-ı mezkûru bi-tamâmihâ ikrâr lakin vekâlet-i 

müdde‘âsını inkâr itmekle müdde‘î-i vekîl-i merkûmdan müdde‘âsına mutâbık 

beyyine taleb olundukda her biri zât-ı mezbûrânları ârifân ber-muktezâ-yı irâde-i 

seniyye mensûb oldukları mahallerinden mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden evvelâ 

sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde ihbâr olunan Agob veled 

Apo ve Nersez veled Cerci nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i 
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Şer’î-i âlî sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 19 Şaban sene 1294 (Konu: alım-satım, 

vekâlet) 

 

Hüküm no: 26 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kürkciyan 

Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafatü’z-zât işbu bâ‘isetü’l-vesîka Emine binti 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer’de mahalle-i mezbûre ahâlisinden Bostancı Mehmed 

Ali bin Mehmed Ali muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm idüp ben 

merkûm Mehmed Ali’nin sulbî kebîr oğlu Ma‘mu’nun hâlâ zevce-i menkûha-i 

metrûkesi (silik) bahâsı olup merkûm Ma‘mu tarih-i hüccetden bir sene akdem beni 

bilâ-nafaka ve lâ-infa‘-ı Şer’î terk-i diyâr-ı âhara gidüp gâib olduğu ecilden ben 

nafaka ve kisve bahâya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmaları zevcim gâib-i mezbûrun 

babası işbu merkûm Mehmed Ali Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-ı kifâye meblağ-ı 

farz ve takdîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe't-tasdîkü'ş-Şer’î hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tavbîlehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri dahi mezbûre Emine içün 

mezbûr Mehmed Ali Ağa üzerine oğlu merkûm Ma‘mu’ya rücû‘ itmek üzere işbu 

tarih-i i‘lâmdan i‘tibâren beher yevm-i bir kuruş farz ve takdîr buyurup meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûru mezbûre Emine’nin nafaka ve kisve bahâlarına harc ve sarf ve 

lede’l-iktizâ istidâneye ve inde’z-zafer mezbûr Mehmed Ali üzerine rücû‘a Emine 

hatuna izn virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-

evvel min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf.  

Şuhûdü’l-hâl: Sevilmezzâde Seyyid Mehmed Efendi, Hacı Battalzâde El-hac Osman 

Beğ de‘âvî kâtibi Mehmed Ali Efendi, Taşcızâde İsmail Efendi ve gayruhum. 

(Konu: nafaka ve kisve takdîri) 

 

Hüküm no: 27 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Yeni Oba 

Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan kasab esnafından Hamamcıoğlu 

Mehmed bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri 

Hadice binti Mehmed ve Zeyneb binti Abdullah ile zevce-i mezbûre Hadice’den 

mütevellid sulbî sağîr oğulları Hanefî ve Akkaş ve sağîre kızı Aişe’ye ve zevce-i 

mezbûre Zeyneb’den mütevellide sağîr kızları Hadice ve Adile’ye münhasıra olduğu 

zâhir ve sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mezbûre Hadice 
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vasiyye nasb ve ta‘yîn olundukdan sonra medîne-i mezbûre mahallâtından Beğ 

Mahallesi ahâlisinden Kal‘a ağasızâde Mahmud Ağa bin Emin Ağa ve Kurb-ı İbn-i 

Şeker mahalle ahâlisinden Hasırcızâde Ahmed Ağa bin Mehmed Ağa nâm 

kimesneler meclis-i şer’de müteveffâ-yı merkûmun tereke-i kâsırasına bi’l-asâle ve 

bi’l-vesâyet vaz‘-ı yedi mütehakkık olan vasiyye-i mezbûre Hadice muvâcehesinde 

müteveffâ-yı merkûm kasab Mahmud zimmetinde her birimizin yedinde olup taraf-ı 

şer‘den almış olduğumuz iki kıt‘a i‘lâm-ı Şer’î nâtık olduğu üzere dört bin beş yüz 

kuruş alacak hakkımız olup meblağ-ı mezbûr vasiyye-i mezbûrenin yedinde olup 

terekesinden edâ ve îfâsı lâzım gelüp menkûlât terekesi gayr-ı vâki‘ olduğundan 

ıkârından olup mahalle-i mezbûrede kâin beyne’l-ahâlî ma‘lûmetü’l-hudûd ve’l-etrâf 

bir bâb menzili bey‘ olunup semeniyle îfâ-i deyn-i müsebbit olunması lâzım 

gelmekle menzil-i mezkûr bâ-ma‘rifet-i şer‘ bey‘a arz ve mücemmi‘-i nâsda ve sevk-

i sultânîde 

 

Numro: 20 

Âtî mâ ba‘d ve elimize ayda bin sekiz yüz elli kuruşa Tunazâde Mahmud 

Efendi üzerinde karar ve ziyâdeye tâlib-i âharı zuhûr itmediğinden ve meblağ-ı 

mezbûr el-yevm menzil-i mezbûrun semen-i misli idüğinden mezkûr menzil müşterî-

i merkûm Mahmud Efendi’ye bey‘ olunup esmânıyla îfâ-yı deyn olunması lâzım 

geldiği işbu medîne-i mezbûre Hadice hatun taraf-ı şer‘den bi’d-defa‘at tefhîm 

olunmuş ve mezbûre imtinâ‘ ve inâd ve bey‘ itmediği zâhir olmuş ve meblağ-ı 

mezbûr menzil-i mezkûrun el-yevm semen-i misli idüği ve mezbûrenin inâd ve 

imtinâ‘ı (silik) sahîhatü’l-mülkiyet alâ tarîki’ş-şehâde haber virmişler iken hâlâ 

mezbûrenin inâd ve imtinâ‘ına mebnî taraf-ı şer‘den menzil-i mezkûr bey‘ olunup 

esmânıyla duyûn-ı müsebbitesi edâ ve îfâ olunmak matlûbumdur didiklerinde 

mahallerinde husûs-ı mezbûr ber-minvâl-i muharrer üzere olmağın mûcibince 

menzil-i mezkûr semen-i misli olan meblağ-ı mezbûr ile nizâm-ı seniyye vechle 

meclis-i idâre-i kazâ ve me’mûru huzûrunda müşterî-i merkûm Mahmud Efendi’ye 

bilâ te’hîr bey‘ ve esmânından edâ-i deyn itdirilmek muktezâ-yı şer‘-i âlî idüği tescîl 

ve huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 20 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 1294 (Konu: 

alacak-borç, alım-satım) 
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Hüküm no: 28 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından İbn-i Eyyüb Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt Tahirek 

binti Melkun’un verâseti zevci Manel ile ve İlyas Gevher ile sadriye kebîre kızı 

Herum ve Ene’ye inhisârı şer‘an zâhir oldukdan sonra ümm-i mezbûre Gevher 

tarafından zikr-i âtî meblağ da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi İbrahim bin Yasef nâm 

kimesne medîne-i mezbûre meclis odasında mesfûr huzÛr-ı Şer’înin bi’t-takdîm 

havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer verese-i merkûmelerden tereke-i vâfiye 

müteveffiye-i mezbûre vaz‘-ı yedleri mütehakkık olan bintân-ı mezbûretân ve Ene 

taraflarından husûmet ve redd-i cevâba vekâleti Ağya bin Evadis ve Erakil bin 

Kesyar nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık 

olan dellâl Sarkiz bin Kivrek müvâcehesinde müvekkilem mezbûre Gevher’in yed ve 

malından menzil ta‘mîrine sarf itmek üzere mezbûre Zahek’in üç yüz elli kuruş 

istikrâz ve kabz idüp meblağ-ı mezbûru kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât edip tereke-i 

vâfiyesine müvekkiletân-ı mezbûretân vâzı‘ü’l-yed olmalarıyla hâlâ meblağ-ı 

mezbûru bi’l-vekâle taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Sarkiz 

cevâbında husûs-ı mezbûru külliyyen inkâr itdikden sonra vekîl-i merkûm İbraham 

ber-vech-i muharrer müdde‘âsını isbât sadedinde iken merkûm Sarkiz tekrar meclis-i 

şer‘a gelüp fi’l-hakîka meblağ-ı mezbûr üç yüz elli kuruş müteveffiye-i mezbûre 

Zahek’in cihet-i mezbûreden deyni ve borcu olduğu ve kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât 

eylediğini bi-tav‘ihî ikrâr ve i‘tirâf itmeğin alâ mûcib-i ikrârihî meblağ-ı mezbûru 

müteveffiye-i mezbûrenin tereke-i vâfiyesinden olmak üzere vekîl-i merkûm 

İbraham’ın Hamek müvekkilesi mezbûre Gevher’e edâ ve teslîme vekîl-i merkûm 

Sarkiz’e tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 

24 Şaban sene 1294.(Konu: alacak-borç) 

 

Hüküm no: 29 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kazâsı kurâsından Cağed 

karyesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Müslim bin Mustafa nâm kimesne medîne-i 

mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan 

arz-ı hâlde ismi muharrer Rum Kal‘asına tâbi‘ Kızıl İn karyesi ahâlisinden Yusuf bin 

Pir müvâcehesinde tarihden on sene akdem kendi malım olan elli re’s dişi ve 

oğlaklarımın nısfını beş yüz kuruş semen tesmiyesiyle işbu merkûm Yusuf bey‘ ve 
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teslîm ve merkûm dahi ber-vech-i muharrer meblağ-ı mezbûra iştirâ ve kabûl idüp 

mezkûr oğlağın tamâmını ba‘de tamâmü’l-akd kendüye teslîm eylediğimden sonra 

sâlifü’z-zikr oğlakı mezbûr meyânemizde nısfiyet üzere müşterek iken merkûm 

Yusuf meblağ-ı mezbûr beş yüz kuruşa bana kable’l-edâ ve’l-îfâ Ayntâb cânibine 

firâr idüp ve mahal-i mezkûrda mezkûr oğlakın kâffesini istihlâk eylediğinden hâlâ 

meblağ-ı mezbûr beş yüz kuruş ile kendi hissemden istihlâk eylediği oğlakın kıymeti 

olan beş yüz kuruş ki cem‘an bin kuruş merkûm Yusuf zimmetinde alacağı hakkım 

olmağın hâlâ meblağ-ı mezbûru taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm 

Yusuf cevâbında işbu müdde‘î-i merkûm Müslim’in iddi‘âsı vechle tarihinden on 

sene akdem oğlak-ı mezkûrları iştirâ itdim aslâ ma‘lûmâtım yokdur deyu külliyyen 

inkâr idicek babam merkûm Pir kable’l-vefât tarihden yirmi sene akdem merkûmdan 

hâsıl olacak ferağdan (silik) edâ ve teslîm itmek üzere bir mikdar oğlak alup 

cânibimize getürmiş ve birkaç yanımızda ra‘î oldukdan sonra işbu merkûm Müslim 

gelüp telef olanların derisi ve ve mevcûd olanını alup getürmüş olmağla bende hakkı 

yokdur deyu müdde‘î-i merkûmun iddi‘âsını külliyyen inkâr idicek müdde‘î-i 

merkûm  

 

Numro 21 

Müslim ber-vech-i muharrer müdde‘âsını her biri ber-muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallelerinden zîr-i mestûreye 

vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Harar Mehmed bin Mehmed ve Cum‘a bin Mustafa ve 

Memek bin Mehmed ve Çolak Ahmed bin Mehmed ve Ma‘mu bin Zarfan nâm 

kimesnelerden evvelâ sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Cağed karyesi Şeyho bin İsmail ve Abdülkâdir bin 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî 

isbât itmeğin mûcibiyle meblağ bin kuruş müdde‘î-i merkûm Müslim Ağa’ya hâlâ 

edâ ve teslîme müdde‘î-i merkûm Yusuf’a tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine 

arz ve i‘lâm olundı fî 24 Şaban sene 1294 (Konu: alım-satım) 

 

Hüküm no: 30 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Hacı Halil 

hânesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Esiye binti Haşvecı Ali Osman nâm hâtunun 

şirâen taht-ı tasarrufunda mülkü olup mahalle-i mezbûrede kâin bir bâb menzil 
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derûnunda vâki‘ tarafları mezbûr Esiye ve Şerif ve Kürümli oğlu Mustafa ve Evliyâ 

Hoca menzilleri ile mahdûd tûlen on altı ve arzan on iki zirâ‘ arsa-i hâliyesini dört 

yüz elli semen-i medfû‘ ve makbûza er karındaşı Mehmed bin Haşveci Ali Osman 

nâm kimesneye hâricde bey‘-ı bât-ı sahîh-i Şer’îyle bey‘ ve temlîk ve teslîm ol dahi 

ber-vech-i muharrer meblağ-ı mezkûra iştirâ ve temellük ve tesellüm itdikden sonra 

ber-mûceb-i nizâm-ı seniyye usûl-i mevzû‘asına tevfîkan mu‘âmele-i resmiyesini 

medîne-i mezbûre idâre meclisinde me’mûru huzûrunda ber-minvâl-i muharrer bey‘ 

ve semeni olan meblağ-ı mezkûru ahz ve kabz ile istîfâ-yı hak eylediğini ikrâr ve 

takrîre tarafından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed ibni Mehmed nâm kimesne meclis-i 

şer‘de müşterî-i merkûmun inkârına mukârin tasaddî eylediği vekâlet müdde‘âsını 

her biri zât-ı mezbûreyi ârifân ve ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i 

mestûre mensûb oldukları mahallelerinden mazbûtü’l-esâmî kimsenelerden evvelen 

sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan Mehmed bin Ömer ve Ahmed bin hss nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık 

olduğu müseccel ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 24 Şabanü’l-

mu‘azzam sene 1294 (Konu: alım-satım, vekâlet) 

 

Hüküm no: 31 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-ı 

Zincirli mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât Mustafa bin Mahmud bin 

Abdullah’ın verâseti sulbî kebîr oğlu Mustafa ve ol hînde sağîr bulunan Mahmud ve 

sulbiye kebîre kızı Zeyneb’e inhirsârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra 

müteveffâ-yı mezbûrun oğlu ve’l-yevm bâliğ ve bülûğuna rüşd muntazam merkûm 

Mahmud nâm kimesne medîne-i mezkûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer ve zikr-i âtî menzil 

tamâmına vaz‘-ı yedi mütehakkık olan işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Bekmezci Bekir Ağa ibni 

(silik) müvâcehesinde tapu kâtibi Hakkı Efendi hâzır olduğu halde mahalle-i 

mezbûre kâin tarafları Selmeci oğlu Yusuf ve Hoca ve Sarkiz (silik) ve tarîk-i âm ile 

mahdûd ve mümtâz bir bâb menzilin tamâmı babamız mevrûsumuz mezbûr 

Mustafa’ya ve kız karındaşım mezbûre Zeyneb’e irsen intikâl etmişiken ben sağîr 

olduğum halde karındaşım merkûm Mustafa menzil-i mezkûru beş sehim i‘tibâriyle 

kendi hissesi olan iki sehmi asâleten ve benim hissem olan iki sehmi dahi fuzûlî 
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semen-i makbûza işbu merkûm Bekmezci Bekir’e bey‘ ve temlîk olduğu ber-vech-i 

muharrer semen-i mezkûre iştirâ ve temellük idüp ben deahi hîn-i bülûğumda bey‘-i 

mezkûra âlim ve mücîze olmamla binâenaleyh menzil-i mezkûrdan irsen bana isâbet 

eden beş sehimde iki sehim hissemden merkûm Bekir keff-i yediyle tarafıma teslîme 

tenbîh olunmak matlûbumdur deyu ba‘de’-d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında fi’l-

hakîka menzil-i mahdûd-ı mezkûrun tamâmın müdde‘î-i merkûm Mahmud’un babası 

müteveffâ-yı merkûm Mustafa’nın kable’l-vefât malı olup lakin babaları ve 

mevrûsları müteveffâ-yı merkûm hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl sıhhatinde bundan 

yirmi beş sene akdem gâib-i ani’l-meclis Abdurrahman nâm kimesneye tamâmını 

semen-i ma‘lûm ve makbûzuna bey‘ ve teslîm ve mezbûr Abdurrahman dahi iştirâ ve 

tesellüm ve kabz ve kabûl  

 

Numro: 22 

İtdükden sonra merkûm Abdurrahman dahi işbu müdde‘î-i merkûmun er 

karındaşı ibn-i merkûm Mustafa’ya kezâlik semen-i ma‘lûm ve makbûzuna bey‘ ve 

teslîm idüp ol dahi iştirâ ve kabz itdikden sonra tarihden yirmi iki sene akdem yüz 

sekiz aded ayn-i bütûn ve üç rub‘ beyâz mecîdî mukâbelesinde bana bey‘-i bât-ı 

sahîh-i Şer’î ile bey‘ ve temlîk idüp ben dahi ber-vech-i muharrer meblağ-ı mezkûre 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ol vechle menzil-i mezkûr tamamı mülk-i müşterâm 

olmağla bi-hakkın vaz‘-ı yed iderim hatta müdde‘î-i merkûm Mahmud bundan üç 

sene akdem menzil-i mezkûre müte‘allika âmme-i de‘âvîden kabûlümü hâvî 

zimmetimi ibrâ-i âm-i sahîh-i Şer’î ile ibrâ ve ıskât etmişdir ârifân ve 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 imam Kamirzâde Ahmed Efendi ve Molla 

İbrahim bin Abdullah ve muhtarı Ahmed Ağa bin Mustafa ve Mehmed Ağa bin 

Mehmed ve Dervişzâde Mehmed Ağa nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Bekmezci Hacı 

Mehmed Ağa ibni Hacı Osman ve Kahveci Ali Acem Mustafa bin Hacı Mehmed 

nâm kimesneler iştihâdlarıyla bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî isbât itmeğin 

mûcibiyle müdde‘î-i mezbûr Mahmud da‘vâ-yı mezkûresiyle merkûm Bekmezci 

Bekir’e bî-vech-i Şer’î mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 23 Şabanü’l-mu‘azzam sene 1294 (Konu: miras 

taksim, alım-satım) 
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Hüküm no: 32 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

kazâsı mahallâtından Musullı Mahallesi ahâlisinden olup asâkir-i Şâhâne sınıf-ı 

evveli efrâd-ı refî‘ası hizmetiyle giden sene diyâr-ı âhara giden bin Abdullah Necib 

Efendi tarafından ber-vech-i âtî vekâlet iddi‘â eden mezbûr Apo’nun zevce-i 

menkûhası (silik) takrîf-i Şer’î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü’l-i‘lâm Şakire binti 

Hafız Mehmed nâm hatun medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd ve 

huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer ve gâib-i 

merkûmun zikr-i âtî hisse-i irsiyyesi tamâmına bi’l-emânet vaz‘-ı yedi mütehakkık 

olan hâlâ medîne-i mezbûre eytâm müdürü mükerremetlü Osman Sâib Efendi ibni 

Hacı Mustafa Efendi mahzarında bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

zevcim müvekkilim gâib-i mezbûr Apo’nun li-ebeveyn ammitesi ve mevrûsu olup 

mahalle-i mezkûr sâkinelerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Emine Hoca 

binti Abdullah Necib Efendi’nin cemî‘ metrûkâtından evvelen techîz ve tekfîni ve 

vesâyâ-yı hakîkasın ba‘de’l-ifrâz tereke-i vâfiyesi iki sehim i‘tibâriyle bir sehim 

zevci Takcı Hüseyin bin İbrahim’e ve bir sehmi gâib-i merkûm müvekkilim Apo 

hissesine ve ber-mûceb-i defter-i kassâm isâbet eden üç yüz otuz iki kuruş on para 

muhallefât esmânıyla mahalle-i mezbûrede kâin ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf bir bâb 

menzilin sülüs hissesine işbu müdîr-i mûmâ-ileyh bi’l-emânet kabz ve vaz‘-ı yed 

idüp zevcim gâib-i merkûm Apo cemî‘ umûr ve husûsunu tesviye ve hukûkunu 

ashâbından taleb ve da‘vâya ve ahz ve kabza ve mahzar-ı şuhûdda beni vekîl ve nâib-

i menâb nasb ve ta‘yîn eyledi el-hâletü hâzihî mezkûru ben dahi ber-vech-i muharrer 

kabûl ve merâsimini kemâ yenbağî edâya müte‘ahhide olmağla binâenaleyh meblağ-ı 

mezkûr üç yüz otuz iki kuruş on parayı tarafıma istirdâd ile menzil-i mezkûr sülüs 

hissesinden keff-i yedine bana teslîme Efendi-i mûmâ-ileyhe tenbîh olunmak bi’l-

vekâle matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl mûmâ-ileyh Efendi cevâbında 

fi’l-hakîka gâib-i mezbûr Apo mevrûsu ammitesi müteveffiye-i mezbûreden 

müntakil muhallefât esmânı olan ber-mûceb-i defter-i kassâm üç yüz otuz iki kuruş 

on para ile sülüs hisse menzil-i mezbûra bi’l-emânet vaz‘-ı yedini ikrâr lakin (kesik) 

mezbûrenin ber-vech-i muharrer vekâlet müdde‘âsını inkâr edicek mezbûre 

Şâkire’den vekâlet-i meşrûhasına 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 zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ eden imam Ahmed 

Efendi bin Abdurrahman ver muhtar Mehmed Ağa ibni Mehmed ve Mustafa bin Ali 
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ve Mehmed bin Hacı Ali nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Ahmed bin Ahmed ve 

Hacı Abdullah bin Abdurrahman nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-

nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât vekâlet ve’l-hükmi’ş-Şer’î meblağ-ı mezkûr üç 

yüz otuz kuruş on parayı menzil-i mezkûr sülüs hissesinden keff-i yediyle vekîl-i 

mezbûr Şâkire Hatuna ve (kesik) mûmâ-ileyh Osman Efendi’ye tenbîh olunduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 25 Şabanü’l-mu‘azzam 

sene 1294 (Konu: vekâlet) 

 

Numro: 23  
 
Hüküm no: 33 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Musullı Mahallesi 

sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan Emine Hoca binti Abdullah Necib 

Efendi’nin verâseti zevceci târiki Hüseyin bin İbrahim ile li-ebeveyn er karındaşı 

oğlu gâib-i ani’l-belde Apo’ya münhasıra olduğu lede’l-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra ber-mûceb-i nizâm-ı seniyye gâib-i mezbûrun hisse-i 

irsiyyesini zuhûruna değin medîne-i mezbûre eytâm sanduğına vaz‘ ve hıfza sanduk-ı 

mezkûr müdîri Osman Sâib Efendi ve müteveffiye-i mezbûrenin sülüs mal-ı 

vesâyâsını tenfîza bi’l-i‘lâm-ı Şer’î vasî-i muhtarı Molla Ahmed bin Osman ve zevci 

merkûm Hüseyin taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede 

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

zikr ve beyân olunur fî 15 Şa‘ban sene 1284 

 

 

 

Basma yüz döşek / 1 aded      44  kuruş 

Sandal        14,5  kuruş 

Müsta‘mel yüzlü döşek / 1 aded     54,5  kuruş 

Def‘a müsta‘mel yüzlü döşek / 1 aded    41,5  kuruş 

Bakır tuz tas / 1 aded      10,5  kuruş 

Sandık / 1 aded        5  kuruş  

Kırmızı çift yüzlü yorgan      51,5  kuruş  

Bir çift ve kese çüre       11  kuruş 
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Murçet (?) yüzlü yorgan / 1 aded        43,5  kuruş  

Yasdık / 2 aded           28  kuruş 

Çift yüzlü yorgan ve çaput yorgan ve minder ve haşir    78  kuruş  

Ferman ve şal ve el ya‘lığı ve yazma ve gaz ve şam‘dan ve sandık  61,5  kuruş  

Bakır sini ve legen / 2 aded         24,5  kuruş  

Kebîr sandık / 2 aded          46  kuruş  

Kazgan / 1 aded           23,5  kuruş  

Kilim 1 aded sağîre 1 aded şafe ve döşek çarşebi 3 aded et satlı ve  

matısı / 2 aded        48,5  kuruş  

Gügüm 1 aded sahan 7 aded lengeri / 3 aded tava  

1 aded / kül legen / 1 aded aş kazanı / 1 aded   48,5  kuruş  

Vasî-i merkûm makbûz-ı nükûd     77,5  kuruş  

Senk oğlu Hamza’dan ve Kırcı’dan makbûz   60  kuruş  

Çit anbarı / 2 aded       15  kuruş  

Don kazanı / 1 aded       35  kuruş  

Seccâde ve keçe / 2 aded      33  kuruş  

Gümüş hamîle ve günek...(?)     200  kuruş  

Merkûm Hamza’da alacak      41,5  kuruş  

Menzil der-mahalle-i mezbûr     1500  kuruş 

Cem‘an yekûn              2651,5 kuruş  

Minhâ’l-[ihrâcât] 

Hacı Mirza Ağa’ya deyn-i müsebbit    64,5  kuruş  

Ber-mûceb-i nizâm dellâliye menkûlâtından   19,5  kuruş  

Varaka bahâ        3  kuruş  

Cem‘an yekûn        87  kuruş  

 

Sahhü’l-bâkî  

Kuruş 2564,5 

0854 ¼ sülüs minhâ 1709 ¼  

0045,5 resm-i kısmet ma‘a kaydiye minhâ 

1664,5 li’t-taksîm beyne’l-verese 

 

Hisse-i zevc-i merkûm Hüseyin 

832,5 kuruş  
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Hisse-i gâib-i merkûm ibnü’l-ümm Apo  

832,5 kuruş  

Molla Ahmed vesâyeten vasîleri Musa gâib-i mezbûre vekâleten ve zevc-i 

merkûm Hüseyin asâleten her biri menzilân mâ‘adâ eşyâ esmânından bâlâda 

murakkam hisse-i irsiyyelerini tamâmen kabz ve istîfâ-yı hak eyledikleri işbu 

mahalle şerh olundı. (Konu: tereke) 

 

Hüküm no: 34 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kazâsı mahallâtından 

Çukur Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan Nufûs binti Ali 

Veli’nin verâseti zevci Mehmed Arif bin Hacı Mehmed ile babası Ali Veli ve anası 

Fatıma binti Kadir ve sağîre kızı Zeyneb ve sağîr oğlu Memek’e münhasıra ve 

tashîh-i mes’ele-i mîrâsiyeleri yetmiş iki sehimden olup sühhâm-ı mezbûreden on 

sekiz sehim zevc-i merkûm Mehmed Arif’e ve on iki sehim ebb-i merkûm Ali 

Veli’ye ve on iki sehim ümm-i mezbûreye ve yirmi sehim ibn-i merkûm Memek’e on 

sehim bint-i mezbûreye isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra sağîrân-ı 

mezbûrânın velîleri ve babaları  

 

Numro: 24 

Merkûm Mehmed Arif taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 

27 Şaban sene 1294 

Katni döşek ve yorgan ve yasdık 200 kuruş  

Diğer döşek ve yorgan ve yasdık 160 kuruş  

Mandal 2 aded    50 kuruş  

İbrik ve legen    35 kuruş 

Sahan 3 aded lengir 2 aded   30 kuruş  

Şam‘dan 1 aded     25 kuruş 

Ayine 1 aded   25 kuruş  

Altun küpe çift 1 aded   40 kuruş  
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Tas çanak 7 aded    14 kuruş 

Kahve takımı    10 kuruş  

Sandık 1 aded    10 kuruş  

Beyaz çarşeb    15 kuruş  

Hanfes don ve zebun   50 kuruş  

Hıssa entâri ve şalvar   25 kuruş  

Kazak entâri    20 kuruş  

Çuka karmine 1 aded   35 kuruş  

Diyarbekir çarşebi 1 aded  40 kuruş  

Beş kalem tob 1 aded   75 kuruş  

Çet (?) entâri 1 aded   20 kuruş  

Selîme zebun 1 aded   30 kuruş  

Parça çet     30 kuruş  

Muşha 3 aded    15 kuruş  

Döşek çarşebi 1 aded   15 kuruş  

....çura 8 aded    35 kuruş  

Yüklem basma hırka    20 kuruş  

Def‘a yorgan    40 kuruş  

Seccâde 1 aded    30 kuruş  

Legence 1 aded    15 kuruş  

Altun fîtan (?)    60 kuruş  

Ayağı ...            310 kuruş  

Altun taş     20 kuruş  

Mahmûdiye 1 aded   75 kuruş  

Cem‘an yekûn          2932 kuruş  

Minha’l-ihrâcât 

Vasiyyet-i müsebbitesi         290 kuruş  

Vâlidesine deyni         164 kuruş  

Resm-i kısmet           62 kuruş 
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Kaydiye     4,5  kuruş  

Dellâliye     36,5  kuruş 

Varaka bahâ    2  kuruş  

Cem‘an yekûn     559  kuruş  

 

Sahhü’l-bâkî    2373   kuruş  

Hisse-i zevc-i merkûm   575 ¼  kuruş  

Hisse-i eb-i merkûm   395 ½   kuruş      

Hisse-i ümm-i mezbûre  395 ½  kuruş  

Hisse-i ibn-i merkûm   670 ¼  kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre   335 1/3  kuruş   

(Konu: Tereke) 

 

Hüküm no: 35 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Nefs-i Haleb vilâyet-i celîlesi ahâlisinden Mehmed bin Mehmed nâm 

kimesne medîne-i Ayntâb de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm 

havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i mezbûreye tâbi‘ Soygaz karyesi 

ahâlisinden Mehmed Ali bin Molla Mahmud nâm kimesne muvâcehesinde işbu 

merkûm Mehmed Ali kendi malı olan kırmızı ve etekli ve ayağı sekil bir re’s ekdiş 

bargirini tarihden yetmiş beş gün akdem medfû‘um ve makbûzu olan dört yüz seksen 

yedi kuruşa bana bey‘ ve teslîm ve ben dahi ber-vech-i muharrer meblağ-ı mezbûre 

iştirâ ve kabz ve kabûl idüp ol vechle mezkûr bargir benim yedimde şirâen malım 

iken vilâyet-i mezbûre kurâsından Abdullah bin Cevli bin nâm kimesne işbu tarih-i 

i‘lâmdan akdem mezkûr bargire benim malımdır deyu müstehak çıkup Haleb meclisi 

beynimizde inkârıma mukârin yedinden tasaddî eylediği da‘vâsını müvâcehemde 

ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm yedimden bi’l-istihkâk ahz ve kabz itmekle el-

hâletü hâzihî ben dahi semeni olmak üzere malımdan işbu merkûm Mehmed Ali’ye 

vermiş olduğum dört yüz seksen yedi kuruşu bi’l-mürâca‘a hâlâ taleb iderim deyu 

ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Mehmed Ali cevâbında fi’l-hakîka bargir-i mezkûru 

tarih-i mezkûrda işbu merkûm Mehmed’e makbûzum olan dört yüz seksen yedi 

kuruşa bey‘ ve teslîm itdim merkûm Abdullah Çevli dahi mezkûr bargire müstehak 

çıkup yedinden ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm ahz ve kabz etmiş ise de ancak 

bargir-i mezkûr gâib-i ani’l-meclis Mestukoca’nın oğlu oğlu Haso nâm kimesneden 
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kendi malı olan kısrağından mütevellid netâcen malı olup merkûm Haso bargir-i 

mezkûru tarihden dört sene akdem dört yüz altmış beş kuruşa netâcen  

 

Numro 25 

Malı olduğu halde bana bey‘ ve teslîm ve ben dahi meblağ-ı mezkûra iştirâ 

ve kabz itdim ol vechle mezkûr bargir benim yedimde şirâen malım iken sâlifü’z-zikr 

tarih-i mezbûrede merkûm Mehmed’e bey‘ ve teslîm itdim bu vechle benim bâyi‘im 

merkûm Haso’yu netâcen malımdır didikde sûret-i murâfa‘aları fetvâ-yı şerîfe lede’l-

havâle müdde‘î-i aleyh merkûm Mehmed Ali ber-vech-i muharrer mezkûr bargir 

bâyi‘i olan merkûm Haso’nun netâcen malı olduğunu isbât ider ise müdde‘î-i 

merkûm Mehmed’i def‘e kâdir olup ve bu vesîlân cevâb-ı Şer’îyyeye binâen 

müdde‘î-i aleyh-i merkûm Mehmed Ali ber-vech-i muharrer def‘-ı meşrûhunu her 

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

mahallerinden zîr-i mestûrede vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Ernabut oğlu Ali bin 

Mehmed ve Hacı Mehmed bin Sâlih veAli bin Ahmed ve Memek bin Mustafa nâm 

kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Satukehe (?) bin Mehmed ve Memek bin Ömer ve Bekir 

bin Molla Mahmud ve Hasan bin Memek nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî isbât itmeğin mûcibince müdde‘î-i merkûm 

Mehmed da‘vâ-yı mezkûresiyle müdde‘î-i aleyh merkûm Mehmed Ali’ye bî-vech-i 

Şer’î mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm 

olundı fî 26 Şaban sene 1294. (Konu: alım-satım, münaza‘a) 

 

Hüküm no: 36 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kazâsı kurâsından Cağed 

Yakîn karyesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Halil Abdülganî Ağa nâm kimesne 

medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle 

buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer ve Ruha sancağı ahâlisinden Leblebicioğlu 

Karabet bin Agob müvâcehesinde işbu merkûm Karabet’in yedinde olup 

hakûmiyesine konağı havlusunda mu‘âyene olunan bir re’s kır renkli erkek merkeb 

yedimde netâcen malım iken tarih-i i‘lâmdan çend gün akdem telbeşer ve zarini 

esnâsında geceleyin üç nefer sârik çıkup mezkûr merkebi yedimden ahz ve gasb 

eylemişler idi el-hâletü hâzihî işbu mersûmun yedinde bi’l-vekâle bi’l-istihkâk hâlâ 
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taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Karabet cevâbında Sakaköri 

sancağı mezkûrun sevk-i sultânîsinde ismi ma‘lûm olmayan bir kimesneden iki yüz 

doksan kuruşa iştirâ etdim ol vechle merkeb-i mezkûr benim yedimde şirâen 

malımdır bi-hakkın vaz‘-ı yed iderim lakin müdde‘î-i merkûmun iddi‘âsı vechle malı 

olduğunu bilmem deyu külliyyen inkâr idicek müdde‘î-i merkûm Abdülganî Ağa’dan 

ber-vech-i muharrer müdde‘âsını her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve 

imzâ eden Mehmed bin Mehmed ve Osman ibni Ahmed ve Mustafa bin Abdülkâdir 

nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Ömer bin Malkoç Ahmed ve Selim bin 

Hayro nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-

isbât ve’l-halk ve’l-hükm mûcibiyle merkeb-i mevsûf-ı mezkûru müdde‘î-i merkûm 

Abdülganî Ağa’ya teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm Karabet’e tenbîh olunduğu bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 8 Ramazan sene 1294 (Konu: 

münâza‘a) 

 

Hüküm no: 37 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Ehl-i Cefâ 

Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Zeliha binti Hacı Mehmed Ali Ağa nâm 

kimesne tarafından zikr-i âtî husûs da‘vâ-yı vekâleti zât-ı mezbûreyi ârifân Mustafa 

ve Mehmed ibni Hacı Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı 

vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan babası işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Hacı Mehmed Ali Ağa 

bin Hacı Mehmed medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de 

bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medÎne-i mezbûre 

mahallâtından Gülşenhânesi Mahallesi ahâlisinden Da‘îzâde Ahmed Ağa ibni Hacı 

Emin Beğ müvâcehesinde müvekkielm mezbûre Zeliha’nın işbu merkûm Ahmed 

Ağa zevc-i dâhili olup merkûm Ahmed Ağa bundan çend mâh akdem eğer bir dahi 

şirb-i hamr idersem zevcem Zeliha benden üç talak boş olsun deyu şart ve tatlîk 

etmişken tarih-i i‘lâmdan dokuz gün mukaddem amden şirb-i hamr itmekle 

müvekkilem mezbûre Zeliha Hatun işbu merkûm Ahmed Ağa’dan hâlâ talak-ı selâse 

ile mutlaka olduğu ecilden zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı aleyh olan üç bin beş 

yüz kuruş mihr-i mü’eccel ile nafaka-i iddet-i ma‘lûme ve mü’net-i süknâsını 

merkûm Ahmed Ağa’dan bi’l-vekâle taleb iderim suâl olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-
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icrâ meblağ-ı mezbûr tarafıma bi’l-vekâle teslîm olunmak matlûbumdur deyu 

ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Ahmed Ağa cevâbında müvekkile-i mezbûre Zeliha 

Hatun zevce-i medhûlün bihâsı olduğunu ikrâr lakin müdde‘âlarını  

 

Numro 26 

İnkâr edicek vekîl-i merkûm Mehmed Ali Ağa ber-vech-i muharrer 

müdde‘âlarını her birleri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahalllerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ eden 

İmamzâde Hüseyin Ağa bin Hüseyin ve Salamzâde Mehmed Sa‘id Ağa bin Hacı 

Said ve Mehmed bin Mehmed ve Hacı Mustafa bin Mehmed ve İmam Selim bin 

Selim ve Hacı Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden evvelen sırran ba‘dehû 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan fazîletlü müfti 

Bahâeddin Efendi ve Mustafa bin Hacı Mehmed ve Mehmed Ali bin Mustafa nâm 

kimesneler şehâdetleriyle talak-i selâseye şart ve ta‘lîk eylediğini Temuzzâde 

Mehmed Ali Ağa ibni Ahmed ve Hara ve Mehmed Ağa bin Emin ve Batabatazâde 

Hacı Mehmed Ağa ibni Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle tarih-i mezbûrda 

şirb-i hamr eylediğini ve Güzelzâde Ali Beğ bin Mustafa Beğ ve Mustafa bin Hacı 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle mihr-i mu’ahhar-ı mezkûr üç bin beş yüz 

kuruş olduğunu bi’l-müvâcehe meşrûhan ve mufassalan isbât itmeğin mûcibyle 

talak-ı selâle vukû‘una ba‘de’l-hükm meblağ-ı mezbûr üç bin beş yüz kuruş mihr-i 

mü’ecceli dahi müvekkile-i mezbûre Zeliha Hatun’a izâfetle vekîl-i merkûm Hacı 

Mehmed Ali Ağa’ya hâlâ edâ ve teslîme merkûm Ahmed Ağa’ya tenbîh olunduğu 

huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘âm olundı tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i 

Ramazanü’l-mübârek li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. (Konu: şirb-i hamr, 

tatlik, mehir) 

 

Hüküm no: 38 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Çukur 

mahallesi ahâlisinden Gazaz Ahmedzâde Mehmed Ağa bin Abdülkâdir Efendi nâm 

kimesne meclis-i şer‘de Kayacan mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den 

Gazganciyân Kesak Efendi ibni Artin muvâcehesinde benim kendü malım olan bir 

re’s esbimi...füruht itmek ve semenini bana irsâl ve îsâl itmek üzere bi’l-emâne işbu 

Kesak Efendi’ye def‘ ve teslîm ve merkûm dahi yedimden ahz ve kabz itdikden 



59 
 

sonra Haleb cânibine gider iken esnâ-yı tarîkde mezkûr esbimi gece hâli mevki‘de 

bilâ muhâfaza terk itmekle sirkat olunup bu vechle merkûm Kesak Efendi’nin 

hıfzında kusûru bulunduğu cihetle şer‘an mezkûr esbin iki bin kuruş kıymetini bi’l-

asâle tazmîn olunmak matlûbumdur deyu tasaddî eyledikde da‘vâmdan meyânemize 

muslihûn tavassutuyla makbûzum olan beş zirâ‘a altı nişân....çuka ve yetmiş sekiz 

kuruş para mukâbelesinde da‘vâ-yı mezkûrumdan bi’t-terâzî sulh eyledim aslâ ve 

kat‘â merkûm Kesak Efendi cânibinde hakkım ve da‘vâ yokdur husûs-ı mezkûra ve 

sâire müte‘allika merkûm Kesak Efendi’nin zimmetini kabûlü hâvî âmme-i 

de‘âvîden ve kâffe-i imân ve muhâsamâtdan ibrâ-i âm kâtı‘ü’n-nizâ‘ ile ibrâ ve ıskât-

ı hak itdim vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb bir da‘vâm yokdur didikde 

merkûm Kesak Efendi mukırr-ı merkûm Mehmed Ağa’yı bi’l-cümle kelimât-ı 

meşrûhasında tasdîk eylediği müseccel ve huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 13 

Ramazan 1294. (Konu: Emânet, sulh) 

 

Hüküm no: 39 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Hafek 

Nakkaş Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Turfende 

binti Karabet’in verâseti zevci Agob veled Nersez ile sadriye kebîr kızları Maryem 

ve Uski’ye münhasıra olup kable’t-taksîm bint-i mezbûre Maryem dahi fevt olup 

verâseti zevci Nersez veled Aköp ile babası merkûm Mahas Agob’a münhasır olup 

kable’t-taksîm bint-i mezbûr Uski dahi müteveffiye olup verâseti zevci ve Mahas 

Eköp ile babası merkûm Agob ve sadr-ı kebîr oğulları Manek ve Taros ve sadriye 

kebîre kızı Turfende’ye münhasıra olup kable’t-taksîm merkûm Mahas Agob dahi 

fevt olup verâseti zevcesi hatun (silik) ve Benelasob ibni Alaca Halili Agob’a 

münhasıra olduğu ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsiyeleri bi’l-münâsaha yüz altmış 

sehimden olup sühhâm-ı mezkûrun otuz sehmi merkûm Nersez’e ve on beş sehmi 

Mahas Agob’a ve on dörder sehimden yirmi sekiz sehmi merkûmân Tores ve 

Manek’e ve yedi sehmi mezbûre Turfende’ye ve yirmi sehim mezbûr Hatun’a ve 

altmış sehmi merkûm Halili Agob inde’şer‘ü’l-enver tahakkuk itdükden sonra 

verese-i merkûmûndan işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Halili Agob meclis-i şer‘de merkûmân 

Nersez ve hatun hâzırân oldukları halde sâir verese-i merkûmdan ve Mahas Agob ve 

Manek  
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Numro 27 

Ve Tores ve Turfende müvâcehelerinde mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf tamamının nısfı müteveffiye-i evveli mezbûre 

Turfende’nin ve nısf-ı âharı müteveffâ-yı râbi‘i merkûm Çerci Agob’un müştereken 

beynlerinde mülkleri olup mezbûre Turfende’nin vefâtıyla menzil-i mezkûr nısf 

hissesi ber-mûceb-i tashîh mevrûsum müteveffâ-yı merkûm Mahas Agob ile bintân-ı 

merkûmânlara ba‘de’l-isâbe mezbûre bintlerden Maryem’in dahi vefâtıyla zevci 

hâzır (silik) Nersez hisse-i mansûbesini tamâmen ve hâmilen eşyâ-yı sâireden ahz ve 

kabz idüp ber-vech-i tashîh hâne-i mezkûr nısfından altmış sehim menzil hissesi dahi 

tamâmem mevrûsum müteveffâ-yı eb-i merkûm Mahas Agob’a hisse-i irsîye olarak 

ifrâz olunup ba‘dehû mevrûsum mezbûr Mahas Agob’un dahi vefâtıyla cemî‘ 

metrûkâtını benim zevcesi hâzıra-i mezbûre (silik) meyânemizde bi’l-iktisâm işbu 

zevcesi hâzıra-i mezbûre rub‘ hisse-i irsiyyesine isâbet iden bin beş yüz kuruşa 

mukâbil yüz altmış kuruşa bir aded yorgan ve eşyâ-yı sâireden ve bin üç yüz kırk 

kuruşunu an-takdîminden meblağ ahz ve kabz itmekle binâenaleyh menzil-i mezkûr 

nısfında olan ber-minvâl-i tashîh hakkı on sehim hisse-i irsiye ile an-asıl mülk olan 

nısf-ı âhar menzil hissesi bi-tamâmihâ benim hisse-i irsiyyeme irfâz olunup ol vechle 

sâlifü’z-zikr menzil nısfıyla nısf-ı âharından dahi ber-mûceb-i tashîh yüz on sehiz 

hissesi benim mülk-i mevrûsum iken el-hâletü hâzihî merkûmdan her biri Agob ve 

Manek ve Taros ve Turfende nâm kimesneler ber-mûceb-i tashîh-i mezkûr yalnız altı 

sehim hisse-i irsiyyelerinden ziyâde on sehim kendi hisseme bî-vech-i Şer’î 

müdâhalelerinin men‘i matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’l-istintâk evvelen 

hâzırân-ı merkûmân Nersez ve Hatun’dan lede’s-suâl kaziyye minvâl-i meşrûh üzere 

olduğunu (silik) her biri bi’l-verâse tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr ve tasdîk itmeleriyle 

merkûmân ve Harcı Agob ve Manek ve Tores ve Turfende dahi cevâblarında kaziyye 

minvâl-i muharrer üzere olduğunu bi-tamâmihâ her biri verâsete bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 

kezâlik ikrâr ve i‘tirâf idüp ancak mevrûsumuz müteveffiye-i sâlis-i mezbûre 

Uski’nin hîn-i vefâtında cemî‘ metrûkâtını müteveffâ babası merkûm Agob ile bizler 

bi’l-verâse meyânemizde iktisâm esnâsında mevrûse-i merkûmenin menzil-i mezkûr 

nısfında olan ber-mûceb-i tashîh altmış sehim hissesi tamâmen bizlerin hisselerimize 

ifrâz olunup babası mezbûr Hasmı Agob dahi hâzır-ı masûbesi tamâmen eşyâ-i 

sâireden ahz ve kabz itmekle mârü’z-zikr menzilin nısfından olan hisse tamâmen 

bizlerin mülk-i mevrûsumuzdur deyu merkûm Halili Eköb’ün inkârına mukârin 

tasaddî eyledikleri def‘-ı meşrûhalarını ba‘de’l-istimhâl ve’l-imhâl her biri ityân-ı 
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beyyineden izhâr-ı acz idüp tahlîf dahi tâlib olmamaları mûcibince verese-i 

merkûmûn ve Hasmı Eköb ve Hatun ve Tores ve Turfende nâm kimesneler ber-vech-

i muharrer def‘-ı mezkûrlarıyla bilâ beyyine mu‘ârazadan ba‘de’l-men‘ müzâye 

mezkûr nısfından ber-mûceb-i tashîh on beş sehmine merkûm ve mercî ve on dörder 

sehminden yirmi sekiz sehmine merkûmân Tores ve Manek ve yedi sehmine 

mezbûre Turfende nâm kimesnelerin ve mütebâkî yüz on sehim ile diğer nısf 

hissesine müstakillen mezbûr Halili Eköb’ün ancak vaz‘-ı yed ve tasarruf olmaları 

iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 17 

Ramazan sene 1294 (Konu: Miras taksimi) 

 

Numro 28 
 
Hüküm no: 40 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-yı 

atîk mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i akvâm-ı Osmânî’den işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Kara 

Manek Agob veled Evanis nâm kimesne meclis-i şer’de medîne-i mezbûre 

kurâsından İnci karyesi ahâlisinden Ali Kâhya muvâcehesinde işbu merkûm Ali ve 

gâib-i ani’l-meclis Ahmed bin Kara Memek nâm kimesne güzerân iden doksan üç 

senesi Zilka‘de gurresinde her birleri âharın emriyle edâsına kefîl-i bi’l-mâl ve’n-

nefs oldukları halde yed ve malımdan iştirâ ve kabz eyledikleri bostan eşyâsı 

semeninden sekiz mah va‘deyle üç yüz elli kuruş vâcibü’l-edâ alacak hakkım olup 

hâlâ ecl-i mezkûr hulûl ve mürûr idüp meblağ-ı mezbûru tarafıma edâ ve teslîm 

itmediklerinden hâlâ meblağ-ı mezkûru bi-hükmi’l-kefâle ve’l-asâle merkûm Ali 

Kahya’dan taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Ali Kahya 

muvâcehesinde husûs-ı mezkûr ber-minvâl-i muharrer üzere olduğunu bi-tav‘ihî 

ikrâr ve i‘tirâf idüp ancak henüz edâsına gayr-ı muktedir olduğumdan tarihden yirmi 

gün istimhâl eylediğine binâen dâyin-i merkûm dahi müddet-i mezbûreyi imhâl ve 

te’cîl eylediğinden mûcibince meblağ-ı mezbûr üç yüz elli kuruş tarihden yirmi gün 

sonra müdde‘î-i merkûm Agob’a edâ ve teslîme ve müdde‘î-i aleyh merkûm Ali 

Kahya iltizâm olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 20 Ramazan 

sene 1294 (Konu: kefâlet, vekâlet) 
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Hüküm no: 41 

Bâdî-i terkîm defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kebkeb 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hacı Mehmed bin Mehmed’in 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice binti Ahmed ile mezbûreden 

mütevellidât sulbiye sağîre kızları Fatıma ve Zeyneb ve Münevvere ve Esmahan ve 

Zemzem mukaddem fevt olan zevcesi Fatıma’dan mütevellidât Hadice ve Aişe’ye 

münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsiyeleri yüz otuz altı sehimden olup sühhâm-ı 

mezkûreden on yedi sehim zevce-i mezbûreye ve on dörder sehimden yetmiş sehim 

benûn-ı merkûmeye ve yedişer sehimden kırk dokuz sehim bintân-ı mezbûretâna 

isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra sağîrât-ı mezbûrâtların tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den vâlideleri mezbûre Hadice Hatun vasiyye nasb ve ta‘yîn 

olunup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi ba‘de’l-kabûl vasiyye-i 

mezbûre taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve taksîm olunan müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi defteridir ki zikr ve beyân olunur fî 22 Ramazan sene 94 (Konu: 

miras taksim, vasi nasbı, tereke) 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre         4000 kuruş  

Kara Mar‘aş’da debbağ odası   800 kuruş  

Bir bâb heldez      200 kuruş  

Def‘a debbağ odası    800 kuruş  

Kebâr’da kara bağ    100 kuruş  

Balota evkında itlak bağ   500 kuruş 

Çayır kande bağ     100 kuruş 

Karagöz vakfında bağ    500 kuruş  

Evânî nühâs 10 aded    400  kuruş  

Bayrak devli     300  kuruş  

Yatak kat 1 aded     150  kuruş  

Müsta‘mel kilim 3 aded   150  kuruş  

Anbar 2 aded      6  kuruş 

Hırdavât menzil     60  kuruş  

Cem‘an yekûn      8120 

Minha’l-ihrâcât 
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Techîz ve tekfîn      120  kuruş  

Resm-i kısmet     200  kuruş  

Kaydiye      12  kuruş  

Varaka bahâ      5  kuruş  

Cem‘an yekûn     337  kuruş  

 

Sahhü’t-taksîm        7782 kuruş  

Hisse-i zevce            972 ¼ kuruş  

Hisse-i ibn  801 ½ kuruş 

Hisse-i ibn  801 ½ kuruş 

Hisse-i ibn  801 ½ kuruş 

Hisse-i ibn  801 ½ kuruş 

Hisse-i ibn  801 ½ kuruş 

Hisse-i bint  400 1/3 kuruş 

Hisse-i bint  400 1/3 kuruş 

Hisse-i bint  400 1/3 kuruş 

Hisse-i bint  400 1/3 kuruş 

Hisse-i bint  400 1/3 kuruş 

Hisse-i bint  400 1/3 kuruş 

Hisse-i bint  400 1/3 kuruş 

 
Numro 29 
 
Hüküm no: 42 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde Mar‘aş sancağına tâbi‘ Çanak nâm 

mahalde çeşme-nişîn Çelkanlı aşîretinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Haydar bin Hasan nâm 

kimesne meclis-i şer‘de medîne-i Ayntâb kurâsından Kene Beğ karyesi ahâlisinden 

İsmail bin İsmail müvâcehesinde işbu merkûm yedinde olup hükûmet-i seniyye 

konağı havlusunda mu‘âyene olunan denli ve iki kulağı fevkinden çizili maktû‘ ve 

ağzı beyaz kancık merkeb benim yedimde netâcen malım iken tarihden dört sene 

akdem medîne-i mezbûrede zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkeb-i mevsûf-ı mezkûra 

ve merkeb-i mezkûrdan tahmînen altı aylık kancık supaya işbu merkûm İsmail 

vâzı‘ü’l-yed olmağın hâlâ merkeb-i mezkûru ve hâsıl olan fürûğ-ı bi’l-istihkâk taleb 

iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm İsmail cevâbında merkeb-i mezkûru 
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tarihden çend sene akdem gâib-i ani’l-meclis mühtedî Mehmed Efendi nâm 

kimesneden semen-i ma‘lûm iştirâ ve kabz itdim ol vechle merkeb-i mezbûr benim 

yedimde şirâen malım iken mezkûr fürûğ dahi merkeb-i mezkûrdan hâsıl olmağla bi-

hakkın vaz‘-ı yed iderim lakin müdde‘î-i merkûmun iddi‘ası vechle merkeb-i mezkûr 

netâcen malı olduğunu bilmem deyu inkâr edicek müdde‘î-i merkûm Haydar ber-

vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezkûra ârifân ve 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 Ali bin Hacı Osman ve İsmail bin Mehmed nâm 

kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan aşîret-i merkûmeden Mehmed bin Bekir ve Süleyman bin Ali 

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

halef ve’l-hükm mûcibince merkeb-i mezkûru ve hâsıl olan fürûğunu müdde‘î-i 

merkûm Haydar’a red ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm İsmail’e tenbîh olunduğu 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 23 Ramazan sene 1294 (Konu: 

münâza‘a, merkebin kime aid olduğuna dair) 

 

Hüküm no: 43 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Eblehan 

Mahallesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Ka‘keci Ayvaz oğlu Agob nâm kimesne 

medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de takdîm olunup 

havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i mezbûre mahallâtından Ehl-i 

Cefâ mahallesi ahâlisinden Kivrek bin müvâcehesinde işbu merkûm Kivrek’in 

yedinde olup hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan sağ kulağı 

bazen kesik ve kuyruğu ucundan maktû‘ yüz kır renkli erkek merkeb benim yedimde 

şirâen malım iken tarihden çend mâh akdem Berecek kazasına tâbi‘ Kasım oğlu 

karyesi civârında yedimden sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkeb-i mevsûf-ı 

mezkûru merkûm Kivrek’in yedinde bu (silik) bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim deyu 

ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Kivrek cevâbında merkeb-i mevsûf-ı mezkûr benim 

medfû‘um ve makbûz olan üç yüz otuz kuruş işbu hâzır-ı bi’l-meclis Arab’dan iştirâ 

ve kabz eyledim ol vechle merkeb-i mezkûr benim şirâen malım olmağın bi-hakkın 

vaz‘-ı yed iderim didikde müdde‘î-i merkûmun iddi‘âsı vechle malı olduğunu 

bilmem didikde müdde‘î-i merkûm Agob müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her 

biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları 
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mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Manek ibni Agob ve Manas 

bin Kivrek ve A‘ya bin Sarı nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Sarkiz bin Ağya ve 

Kivrek ibni Cuş nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî 

ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince merkeb-i mevsûf-ı mezkûru müdde‘î-i 

merkûm Agob red ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm Kivrek’e tenbîh olunduğu 

tescîl ve huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 24 Ramazan sene 1294 (Konu: 

münaza‘a, merkebin kime aid olduğuna dair) 

 

Numro 30 
 
Hüküm no: 44 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından karye-i 

Zincirli Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mahizâde Memek bin 

Mehmed bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe binti Amil ile 

sulbî kebîr oğulları Mustafa ve Şâkir ve sağîr oğlu Osman ve sağîre kızı Aişe’ye 

inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâyinlerinden 

olup medîne-i mezbûre tüccârından ve teb‘a-i Osmânî’den Papasoğlu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Manek bin Evor nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedi beyyine-i âdile ile sâbit ve mütehakkık 

olan kebîr oğlu Mustafa müvâcehesinde Mâhizâde Ali Ağa hâzır olduğu halde işbu 

merkûm Ali ve müteveffâ-yı merkûm Memek tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefîl-i 

bi’l-mâl ve’n-nefs oldukları halde güzerân iden doksan üç senesi mâh-ı 

Rebiülevvel’in on sekizinci tarihinden yed ve malımdan iştirâ ve kabz eyledikleri 

yedi kise efrencî kırmızı ipek bahâsı olarak on dört aded yüzlük Osmânî altunu ve 

seksen kuruş ve yine güzerân iden doksan üç senesi mâh-ı Recebü’l-ferd’in gurresi 

i‘tibâriyle kezâlik kefîl-i bi’l-mâl ve’n-nefs malımdan ve yedimden iştirâ ve kabz 

eyledikleri semen-i (silik) bahâsından doksan aded sim-i hâlis mecîdî alacak hakkım 

olup cem‘an müteveffâ-yı merkûm hissesine isâbet iden yedi aded altun ve kırk 

kuruş ve kırk beş aded mecîdî müteveffâ-yı merkûm zimmetinde vâcibü’l-edâ alacak 

hakkım olduğunu kable’l-vefât bi’t-tav‘ ve’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf ve işhâd dahi idüp 

fevt olmağla oğlu merkûmun vaz‘-ı yed olduğunu babası tereke-i vâfiyesinden olmak 

üzere bana edâ ve teslîme tenbîh olunmak matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-

suâl hâzır-ı merkûm müdde‘î-i merkûm Manek’i cümle kelimât-ı meşrûhasında 
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tasdîk lakin vaz‘-ı yedini merkûm Ali müdde‘î-i merkûm Mustafa ikrâr müdde‘âsını 

inkâr itmekle müdde‘î-i merkûm Manek ber-vech-i muharrer müdde‘âsını her biri 

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

mahallerinden sırran ve alenen mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Hacı Mirzazâde Hacı Mehmed ve 

Abdülhalîm bin Molla Mehmed nâm kimesne iştihâdlarıyla bi’l-müvâcehe ber-nehc-i 

şer‘-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibiyle meblağ-ı mezbûru yedi aded 

yüzlük altun ve kırk kuruş para ve kırk beş aded mecîdî müteveffâ-yı merkûmun 

tereke-i vâfiyesinden olmak üzere müdde‘î-i merkûm Manek’e hâlâ edâ ve teslîme 

vaz‘-ı yed merkûm Mustafa’ya tenbîh olunduğu huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı 

fî 29 Ramazan sene 1294 (Konu: vesâyet (?)) 

 

Hüküm no: 45 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kayseriye 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem hizmet-i askeriyesini îfâ zımnında 

ordusu cânibe giden Yusuf bin Ahmed bin Emin nâm kimesne tarafından zikr-i âtî 

husûsunda vekâleti Hüseyin bin Mehmed ve Memad bin Ahmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle vekâleti sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan 

ammizâdesi Hacı Seyyid Mehmed bin Emin nâm kimesne meclis-i şer‘de mahalle-i 

mezbûre sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Fatıma binti Hasan 

müvâcehesinde işbu mezbûre Fatıma müvekkilem merkûmun elli kuruş mihr-i 

mü’ahhar tesmiyesiyle zevce-i medhûlün bihâsı olup ben mezbûreyi vekâletim 

hasebiyle mihr-i mu‘ahharından fâriğa ve nafaka-i iddeti mukâbelesinde elli kuruş 

nakden mezbûreye edâ ve teslîm itmek üzere mezbûreyi muhâla‘a-i sahîha-i Şer’îyye 

ile bi’l-vekâle hul‘ eyledikde mezbûre dahi hul‘-ı mezbûru ber-vech-i muharrer kabûl 

eyledikden sonra ben vekâletim hasebiyle mezbûrenin zimmetini hukûk-ı zevciyete 

müte‘allika mezbûre dahi müvekkilim merkûmun zimmetini her birimiz âharın 

kabûlünü hâvî ibrâ-i âm ve ıskât-ı hak itdik didikde mezbûre Fatıma vekîl-i 

merkûmun bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhasında tasdîk eylediği tescîl ve huzûr-ı 

âlîlerine i‘lâm olundı fî 4 Şevval sene 1294 (Konu: hul‘, mihr-i mu‘accel) 
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Numro 31 
 
Hüküm no: 46 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Keret karyesi 

sâkinelerinden ve zâtı ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isü’l-vesîka Havva binti 

Abacı Hüseyin nâm hâtun meclis-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde karye-i mezbûre 

ahâlisinden Maho bin Mehmed müvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm 

idüp mezbûr Maho bundan akdem zevc-i dâhilim olup beni bâyinen tatlîk itmekle 

firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve hâlâ bi-hakkı’l-hasân hacr-i terbiyemde 

bir buçuk yaşında olan Aişe nâm sağîre nafaka ve kisve bahâ ve sâir zarûriyesi içün 

babası merkûm üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i kifâye meblağ farz ve takdîr olunmak 

matlûbumdur didikde mezbûre Havva Hatun’un takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve 

zikr-i âtî meblağ-ı kadr-i ma‘rûf olduğu sekât-ı sahîhatü’l-kelimât kimesneler 

ihbârlarıyla hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri 

dahi sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyesiçün babası 

merkûm Maho üzerine işbu tarih-i hüccetden i‘tibâren küll-i yevmin bir kuruş 

meblağ farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher yevm sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa ve 

lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer merkûm Maho üzerine rücû‘a mezbûre Havvâ 

Hatun’a izn virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı fî 5 Şevval sene 1294 

(Konu: nafaka ve kisve takdîri) 

Şuhûdü'l-hâl:  Hasan bin Hacı Cum‘a ve Ahmed bin Mehmed ve gayruhum.  

 

Hüküm no: 47 

Ayntâb kâimmakâmlığına 

Umûm 180 

İzzetlü Paşa  

Cünûd-ı cenâb-ı pâdişâhînin memleketlerinde olan nişanlularının âharlarına 

verilmemesi hakkında şimdiye kadar bi’d-defa‘at tebliğât icrâ olunduğu halde henüz 

şikâyetin ardı kesilmediğine binâne keyfiyet meclis-i irâde-i vilâyetde nihâde-i 

mevki‘ te’emmül olundukda çünkü asâkir-i merkûme namzedlilerinin diğerlerine akd 

ve tenekkül olunmaması bahsindeki ehliyet derkâr ve bunun hilâfında harekete 

mütecâsir olanların vücûb-ı te’dîbi vâreste-i beyân ve tezkâr olunduğundan ve bu 

bâbdaki memnû‘âtın temâdî-i cereyânı mahkeme-i Şer’îyyeden izinnâme virilmezden 

evvel tezvîc idilecek askerde namzedlisi olup olmadığının icrâ-yı tedkîkâtına vâbeste 
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bulunduğundan sûret-i iş‘âr-ı sâbıkın mahalden ve kurâ imâm ve muhtârânına bi’l-

etrâf tefhîm ve işâ‘asıyla ba‘demâ akd-i tenkîh edilecek kızın silk-i askeriyede 

nişanlusı olup olmadığı imam ve muhtârân ma‘rifetleriyle güzelce tahkîk ve tedkîk 

olundukdan ve ol bâbda yedlerinde ale’l-usûl ve ilm ü haber ahz ve hıfz kılındıkdan 

sonra izinnâme i‘tâ ve (silik) hâlâ harekâtında bulunanlar haklarında dahi mu‘âmele-i 

kânûniye icrâsının usûl-i ittihâzı tensîb kılındığına binâen ba‘de izin usûl-i mebhûse 

ve dâiresinde îfâ-yı mu‘âmele olunmaması husûsunun ta‘mîmen tevcîh ve iş‘ârı 

meclis-i mezkûrdan ifâde ve ol vechle keyfiyet îcâb idenlere te’kîd-i vesâyâ kılınmış 

olmağla ber-vech-i muharrer oraca da icrâsı îcâb-ı hâle himmet olunması siyâkında 

şıkka terkîm kılındı fî 27 Ramazan sene 94 fî 22 Eylül fî 93 (Konu: Askerde 

nişanlısı olanların başkasıyla nikâh lanmamasına dair) 

 

Hüküm no: 48 

Haleb vilâyet-i dâhilinde Rum Kal‘a kazâsı sâkinlerinden olup hâlâ medîne-

i Ayntâb mahallâtından Boyacı mahallesinde sâkine ve zâtları ta‘rîf-i Şer’î ile 

mu‘arrafe olan Cemile binti Osman bin Bekir ve Zeyneb binti Mahmud bin Ali 

Efendi nâm hatunlar meclis-i şer‘-i münîr-i vâcibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isü’l-kitâb 

Mehmed Ağa bin Sâdık Beğ mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm idüp 

kazâ-i mezkûr civârında vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf nâr ve hîz(?) mahlûta üç 

kıt‘a bağceden ve yine Kücemülk (?) karyesinde kâin ma‘lûmü’l-hudûd iki kıt‘a 

fıstıkdan Cenbi karyesinde kâin ma‘lûmü’l-hudûd bir kıt‘a tarladan ve yine karye-i 

mezkûrede kâin ma‘lûmü’l-hudûd üç kıt‘a bağdan ve yine Keferbek karyesinde vâki‘ 

bir kıt‘a zeytunlıkdan ve yine Telaze karyesinde kâin ma‘lûmü’l-hudûd bir kıt‘a nar 

ve hîz (?) mahlûta bağceden ve yine Halfeti nâm mahalde vâki‘ Solak değirmeni 

dimekle ma‘rûv ve tavsîfden müstağnî bir bâb ve bir değirmende olan hissemizi ve 

mârü'z-zikr nâr ve hîz ve fıstıklık ve zeytunlık ve bağım ve tarladan hisse-i 

şâyi‘amızın hâsılât-ı vâkı‘alarını vaz‘-ı yed idenlerden ahz ve kabza  

 

Numro 32 

ve lede’l-iktizâ emlâk-ı mezkûr ve tarladan hissemizin mahallinde tapuları 

zuhûr ider ise semen-i misilleriyle sâlifü’l-beyân emlâk hissemizi bey‘-i bât-ı sahîh-i 

Şer’î ile bey‘a ve tarla-yı mezkûr hissesini ferâğ ve ta‘dîl-i ferâğa ve esmânını dahi 

müşterîleri yedlerinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ve kabza ve makbûzunu bize irsâl 

ve îsâle ve emlâk-ı mezkûre hâsılât-ı vâkı‘asını vaz‘-ı yed idenlerden lede’l-hâce sulh 
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ve ibrâya ve husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine taraflarımızdan 

merkûm Mehmed Ağa’yı vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledik didiklerinde 

mezbûr Mehmed Ağa dahi vekâlet-i mezkûreyi ber-vech-i meşrûh kabûl ve 

merâsimini kemâ yenbağî edâya müte‘ahhid ve iltizâm itmeğin mâ vaka‘a bi't-taleb 

ketb ve imlâ olundı fî 7 Şevval 1294 

Şuhûdü'l-hâl:  Eram (?) Kal‘ası Ahmed bin Mehmed ve Mehmed Arif bin Mustafa ve 

gayruhum.  (Konu: vekâlet) 

 

Hüküm no: 49 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Senk-i 

Tefaş Mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den işbu bâ‘isü’l-i‘lâmın Ya‘sezoğlu 

Artin bin Artin nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i 

mezbûreye tâbi‘ Odel karyesi ahâlisinden Mahas Mersez bin Apo nâm kimesne 

müvâcehesinde işbu merkûm Nersez zimmetinde (silik) eşyâsı semeninden beş bin 

kuruş vâcibü’l-edâ alacak hakkımın edâsına tarafeynden bi’l-emr ve’l-kabûl gâib-i 

ani’l-meclis oğlu İbraham nâm kimesne kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer’îyye ile kefîl 

ve zâmin olmağın hatta işbu merkûm Mahas Nersez ve gâib-i merkûm İbraham 

meblağ-ı mezkûr kefîl-i bi’l-mâl ve’n-nefs oldukları halde zimmetlerinde bana 

deynleri olduğunu her biri bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf ve işhâd etdiklerinden 

sonra edâ itmek üzere senede dört yüz on altı buçuk kuruş vermek ve on iki senede 

tamâmen te’diye ve îfâ etmek üzere istimhâl eylediklerine binâen tarafımdan 

müddet-i mezbûre ve tekâsit-i mezkûre imhâl ve te’cîl olunmuşidi hâlâ müddet-i 

mezbûre mürûr idüp ve tekâsit-i mezkûre bi-tamâmihâ hulûl idüp henüz meblağ-ı 

mezbûru tarafıma teslîm itmediklerinden suâl olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ 

meblağ-ı mezbûru bi-hükmi’l-kefâle ve’l-asâle taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’l-

inkâr müdde‘î-i merkûm ber-vech-i muharrer müdde‘â-yı meşrûhasını 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 Neblus Ağa ve İbraham Ağa ve Artin bin 

Artin nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Mahas Edor Ağa bin Karebet ve Kürkci Sarkiz Ağa bin 

Karabet ve Taros Ağa bin Matos nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-

nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî isbât itmeğin mûcibiyle ba‘de’l-hükmi’ş-Şer’î meblağ-ı 
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mezbûr beş bin kuruşu müdde‘î-i merkûm (silik) edâ ve teslîme müdde‘î-i aleyh 

merkûm Nersez’e tenbîh olunduğu huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 10 Şevval sene 

1294 (Konu: kefâlet) 

 

Hüküm no: 50 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-ı 

Beğ Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Elife binti Mustafa nâm hatun meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm idüp gâib-i ani’l-meclis 

Ahmed Ağa bin Mehmed Ağa bundan akdem Sûriye kızım müteveffiye Hadice binti 

Mustafa’nın zevc-i dâhili olup hâl-i zevciyet beynlerinde kâime iken firâşından hâsıl 

ve kızım mezbûreden mütevellid işbu hâzır-ı bi’l-meclis Mustafa nâm sağîr bi-

hakkı’l-hısâne hacr-ı terbiyemde olup hâlâ sağîr-i merkûmun aslâ malı olmayup 

muhtâc olmağla nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyesiçün babası merkûm 

gâib Ahmed Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-ı kifâye meblağ farz ve takdîr olunmak 

matlûbumdur didikde mezbûre Elife hatunun takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve 

zikr-i âtî meblağ-ı kadr-ı ma‘rûf idüği zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn 

ihbârlarıyla mütehakkık olmağın hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehü hüsni-

ma’âb Efendi hazretleri dahi sağîr-i hâzır-ı merkûmun nafaka ve kisve 

 

Numro 33 

bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyesiçün babası gâib-i merkûmun üzerine tarih-i 

kitâbdan yevmî yirmi beş para nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr idüp meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûru sağîr-i merkûmun nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı 

zarûriyesine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer gâib-i merkûm 

Ahmed Ağa’nın üzerine rücû‘a mezbûre Elife Hatun’a izin virmeğin mâ-vaka‘a  bi't-

taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-âşır min şehr-i Şevvalü’l-mükerrem 

sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. 

Şuhûdü'l-hâl:  Kev (?) Ağa’nın oğlu Mehmed Ağa, Haşveci Ayvaz Ağa, 

Tekebabazâde Osman Ağa, Muhzır Sinan Ağa ve gayruhum. (Konu: nafaka ve 

kisve takdîr) 
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Hüküm no: 51 

Bâdî-i terkîm-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-i 

Zincirli Mahallesi sâkinlerinden iken bundan fevt olan Hacıoğlu Memek bin 

Mehmed bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe binti İsmail ile 

sulbî kebîr oğulları Mustafa ve Şâkir ve sağîr oğlu Osman ve sulbiye sağîre kızı 

Aişe’ye münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsiyeleri sekiz sehimden olup sühhâm-ı 

mezkûreden bir sehim zevce-i mezbûreye ve ikişer sehimden altı sehim benûn-ı 

merkûmûn ve bir sehim bint-i mezbûreye isâbeti ve sağîrân-ı mezbûrânın tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den karındaşları merkûm Mustafa vasî nasb ve ta‘yîn olunup 

ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl eyledikden sonra vasî-i 

merkûm taleb ve ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘le karye ve beyne’l-verese bâ-varaka-i 

mestûre tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 10 Şevval 1294 (Konu: tereke, taksim, vesâyet) 

 

Nısf hisse-i menzil der-mahalle-i mezbûre      2000 kuruş  

Dutluk nâm mahalde dut bağcesi nısfı        3000 kuruş  

Etrâf-ı şehirde iki kıt‘a bağ    100 kuruş 

Balban nâm mahalde …bağ tamamı  500 kuruş 

Saçur başınca sanûhî bağ nısf hisse   200 kuruş 

Def‘a mahall-i mezkûrda bağ    300 kuruş  

Esbartin karyesi türâbında nısf hisse ağlık bağ 800 kuruş 

Esitrande sunuhî (?) bağ tamâmı    300  kuruş  

Sâm mezra‘asında sanûhî bağ    100  kuruş  

Mahall-i mezkûrda diğer rub‘ hisse bağ  200  kuruş 

Hayâm mezra‘asında mezrû‘ât   100  kuruş  

Beğlik nâm mahalde karalık bağ nısfı  500  kuruş  

Enhas (?) 8 aded     300  kuruş  

Palas kâme 1 aded    50  kuruş 

Yatak kat aded 2     300  kuruş  

Berdas kısrak nısfı     200  kuruş  

Dükkada sermâyesi     600  kuruş 

Keçi nısf bahâsı      80  kuruş 

Cem‘an yekûn      9820  kuruş  
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Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn      300  kuruş 

Mü’ahhar mihr deyn-i zevce-i mezbûre 500  kuruş 

Papasoğluna deyn bâ-i‘lâm   1817 ½ 

Resm-i kısmet      180 1/3 

Kaydiye      15  kuruş  

Varaka bahâsı     5  kuruş  

Cem‘an yekûn     2812 1/3 

 

Sahhü’t-taksîm  

7007 1/3 kuruş  

 

Hisse-i zevce-i mezbûre   870 1/3 kuruş  

Hisse-i ibn-i Mustafa    1751 ¼ kuruş 

Hisse-i ibn-i Şeker   1751 ¼ kuruş 

Hisse-i ibn-i Osman    1751 ¼ kuruş 

Hisse-i bint-i mezbûre Aişe  870 1/3 kuruş 

 
Numro 34 
 
Hüküm no: 52 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb’a 

tâbi‘ Büyük Arabdar karyesi sâkinelerinden işbu bâ‘isetü’l-i‘lâm Araba binti Durmuş 

nâm kimesne meclis-i şer‘de karye-i mezbûre ahâlisinden iken bundan akdem fevt 

olan Hasan bin Potoreci Mehmed bin Mehmed’in vâlidesi ve müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedi mütehakkık olan Emine binti 

müvâcehesinde işbu mezbûre Emine’nin oğlu müteveffâ-yı merkûm Hasan 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh olan yedi yüz kuruş mihr-i mü’ecel 

tesmiyesiyle benim zevc-i dâhilim olup merkûmun fevtiyle tereke-i vâfiyesine işbu 

mezbûre Emine vâzı‘atü’l-yed olup hâlâ zevcim merkûm Hasan meblağ-ı mezbûru 

bana kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât itmekle tereke-i vâfiyesinden olmak üzere meblağ-ı 

mezkûru tarafıma teslîm olunması matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl 

mezbûre Emine hatun cevâbında fi’l-hakîka müdde‘iye-i mezbûre Arab müteveffâ-yı 

merkûm Hasan’ın zevce-i medhûlün bihâsı olduğunu ve kendüsi dahi tereke-i 
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vâfiyesine vaz‘-ı yed olduğunu ikrâr lakin müdde‘iye-i mezbûrenin müdde‘âsını 

inkâr idicek müdde‘iye-i mezbûre ber-vech-i muharrer müdde‘âsını ber-muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 

mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Mustafa Efendi bin Hacı Mehmed Ağa ve Hacı 

Seyyid Mehmed bin Hacı Ahmed ve Hacı Kara bin Mehmed ve Mustafa bin Ahmed 

nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Mürtezâ ve Hüseyin bin Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm 

mûcibince meblağ-ı mezbûr yedi yüz kuruşu müdde‘iye-i mezbûre Arab hatuna hâlâ 

edâ ve teslîme müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden olmak üzere tenbîh 

olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 13 Şevval 1294 (Konu: 

mihr-i mü’eccel) 

 

Hüküm no: 53 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Hacı Bâhı 

Bölük mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Safa binti Hacı Ali bin Abdullah 

nâm hatuna babası merkûm Hacı Ali’den müntakil Mezmez karyesi türâbında kâin 

tarafları Seyyid Efendi ve Arîf Halil ve tarîk-i âm ile mahdûd bir kıt‘a üç dönüm 

gayr-ı maskî (?) tarla ve yine karye-i mezbûre türâbında kâin tarafları Halil ve Bekir 

ve ganem tarlaları ve tarîk-i âm ile mahdûd tahmînen altı dönüm bir kıt‘a gayr-ı 

meskî tarlalarını dört yüz kuruşa tâlî olan Bekir Ağa ibni Hacı Musa Ağa’ya ferâğ ve 

mu‘teber-i kat‘iyle idâre meclisinde me’mûru huzûrunda ferâğ ve ferâğ-ı mezkûru 

ikrâr ve takrîre tarafından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Osman bin Osman nâm kimesneyi vekîl 

ve nâib-i menâb ve ta‘yîn ol dahi vekâlet-i mezkûru kabûl eylediğini mazbûtü’l-

esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Hacı Ali Ağa ibni Ali ve Ahmed bin Mustafa nâm 

kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhda ber-nehc-i şer‘-i âlî sâbit ve sübût-ı 

vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı 

fÎ 13 Şevval 1294 (Konu: alım-satım, vekâlet) 

Hüküm no: 54 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Çukur 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Nebtün veled Edor veled 
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Etmek verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hervem veled Eköb ile sulbî kebîr oğlu 

Etam ve sulbiye kebîre kızı Mayrik’e münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları yirmi 

dört sehimden olup sühhâm-ı mezkûreden üç sehim zevce-i mezbûreye ve on dört 

sehmi ibn-i merkûma ve yedi sehmi bint-i mezbûreye isâbeti inde’l-şer‘ü’l-enver 

mütehakkık oldukdan sonra verese-i merkûmeden veled-i mezbûre Mayrik taleb ve 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-Şer’î tevzî ve 

taksîm olunan defter-i kassâmdır ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 13 Şevval 

sene 1294 (Konu: tereke, taksim) 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre   4000  kuruş  

Döşek 5 aded     200  kuruş  

Yorgan 5 aded     200  kuruş 

Yasdık 5 aded     100  kuruş  

Mandal 2 aded     20  kuruş 

Müsta‘mel halı 1 aded    80  kuruş 

Def‘a halı 1 aded     30  kuruş 

Atîk kilim parçaları 4 aded   30  kuruş 

 

Numro 35 

hâşe çuval 2 aded      10  kuruş 

küb 2 aded        15  kuruş 

bakır batman 14 aded      420  kuruş 

Arabgir mezra‘asında bağ 1 aded    300  kuruş 

Frank değirmeni       200  kuruş 

Füruht eylediği bakır esmânı      100  kuruş 

Merkûmun füruht itdiği entâri    300  kuruş 

Ayntâb astârı tob 2 aded     15  kuruş 

Çift-i zirâ‘ 30 aded      25  kuruş 

Merkûm Etma zimmetinde nükûd-ı mevcûd   215  kuruş 

 

Boyalı astar zirâ‘ 16 aded     12  kuruş 

Hafîf Ayntâb alacası tob 10 aded    80  kuruş  

Cem‘an yekûn        6352  kuruş  
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Hisse-i zevc-i mezbûre      794  kuruş  

Hisse-i ibn-i merkûm Etam     3705  kuruş 

Hisse-i bint-i müştekiye-i mezbûre Mayrik  1852  kuruş 27 para 

Resm ve kaydiyesi       0059  kuruş 10 para 

         1793  kuruş 17 para 

 

Hüküm no: 55 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde Urfa sancağı ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-

i‘lâm Hacı Müslim Ağa ibni Rıdvan Ağa nâm kimesne medîne-i Ayntâb de‘âvî 

meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer Kozanlı mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den medîne-i mezbûre 

tüccârından Barsumoğlu Karabet müvâcehesinde Otrakcı İnanoğlu Nerkez bin 

Akvihan hâzır olduğu halde işbu hâzır-ı merkûm Nersez zimmetinde Urfa 

….bahâsından yirmi sekiz Frenk lirası ile yüz otuz dört buçuk kuruş alacak hakkım 

olup ve meblağ-ı mezkûru tarih-i i‘lâmdan on bir mâh akdem mütâlebe ve kendüye 

şirâ etmiş olduğum meşlehi iştirâ ve murâd itdiğimde işbu merkûm Karabet tarih-i 

mezbûrede gelüp işbu merkûm Nersez’e virmiş olduğun meşlah bahâsından yirmi 

sekiz aded Fransız lirası ve yüz otuz dört buçuk kuruş zimmetinde alacak ile bundan 

mâ‘adâ her kaç kuruşluk daha eşyâ-i sâire verirsek yirmi bin kuruşa kadar esâsına 

kefîl ve zâminim deyu ol tarihde meblağ-ı mezbûrun edâsına kefîl ve zâmin olmağın 

hâlâ meblağ-ı mezbûru bi-hükmi’l-kefâle işbu merkûm Karabet’den taleb iderim 

deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl evvelen hâzır-ı merkûm Nersez’den lede’s-suâl 

cevâbında fi’l-hakîka işbu müdde‘î-i merkûm Hacı Müslim Ağa’ya cihet-i 

mezbûreden meblağ-ı mezbûr zimmetimde sahîh ve sâlim borcum ve deynimdir deyu 

ikrâr itdikden sonra merkûm Karabet’den suâl olundukda ol dahi kefâlet-i mezkûreyi 

külliyyen inkâr itmekle müdde‘î-i merkûm Hacı Müslim Ağa ber-vech-i muharrer 

müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve 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 Behseneli Ali Efendi ibni Bekir ve Attar Şeyhi Mehmed bin Hüseyin ve 

Abdullah bin Hacı Mehmed ve Abdülkâdir bin Hacı Hasan nâm kimesnelerden sırran 

ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Hacı 

Abdullah bin Abdullah ve Ahmed bin Şeyho ve Mustafa bin Hacı Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât 
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ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı mezkûr yirmi sekiz aded Fransız lirası ile üz otuz dört 

buçuk kuruşa müdde‘î-i merkûm Hacı Müslim Ağa’ya edâ ve teslîme müdde‘î-i 

aleyh merkûm Karabet’e tenbîh olunduğu huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 13 

Şevval sene 1294 (Konu: alım-satım, kefâlet) 

 

Numro 36 
 
Hüküm no: 56 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb’a tâbi‘ Büyük Arabdar 

karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan putracıoğlu Hasan bin 

Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Arab Fatıma binti Durmuş ile 

vâlidesi Emine binti Abaker ve sulbiye sağîre kızı Ehine ve li-ebeveyn kız 

karındaşları Güllü ve Fatıma’ya münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları kırk sekiz 

sehimden olup sühhâm-ı mezkûreden altı sehim zevce-i mezbûreye ve sekiz sehim 

sehim ümm-i mezbûreye ve yirmi dört sehim bint-i mezbûreye ve beşersehimden on 

sehim ehtân-ı mezbûretâna isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olduğundan sonra sağîre-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb 

ve ta‘yîn olunan vâlidesi mezbûre Arab Fatıma hatun taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur fî 10 

Şevval 1294 (Konu: tereke, taksim, vesâyet) 

 

Menzil der-karye-i mezbûre    400 kuruş 

İki re’s katır     2400  kuruş 

Evânî nuhas 3 aded    100  kuruş 

Yatak kat 1 aded     120  kuruş  

Hırdavat-ı menzil    50  kuruş 

Cem‘an yekûn     3070  kuruş 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn      50  kuruş 

Resm-i kısmet     58  kuruş 

Kaydiye      4 ¼   kuruş 

Varaka bahâ     2  kuruş 

Bâ-i‘lâm-ı Şer’î zevce-i mezbûre mihrinden 700 kuruş  
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Cem‘an yekûn     814,5  kuruş  

Sahhü’t-taksîm     2255 ½  kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre   282   kuruş 

Hisse-i ümm-i mezbûre    386   kuruş 

Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre  1127 ¼  kuruş 

Hisse-i aht-i mezbûr    234 1/3  kuruş 

Hisse-i aht-i mezbûr    234 1/3  kuruş 

 

Hüküm no: 57 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Ankara vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Çorum kazâsı ahâlisinden işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed bin Mehmed nâm kimesne medîne-i Ayntâb de‘âvî meclis 

odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm (silik) buyrulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer medîne-i mezbûre ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den Melkun bin Seked 

müvâcehesinde işbu hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan bir re’s 

siyak renkli erkek merkeb benim yedimde şirâen malım iken güzerân iden Ramazan-ı 

şerîfin ikinci günü Cenkefe karyesi dâhilinde gece ile yedimden sirka ve zâyi‘ olup 

el-hâletü hâzihî merkeb-i mevsûf-ı mezkûru işbu merkûm Melkun’un yedinde 

bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm 

Melkun cevâbında ben merkeb-i mezkûru işbu hâzır-ı bi’l-meclis nâm kimesneden 

seksen altı kuruşa iştirâ iden ol vechle mezkûr merkeb benim yedimde şirâen malım 

olmağın bi-hakkın vaz‘-ı yed iderim lakin müdde‘î-i merkûmun müdde‘âsı vechle 

malı olduğunu bilmem deyu inkâr edicek müdde‘î-i merkûm Mehmed’den ber-vech-i 

muharrer müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olundukda her biri ber-muktezâ-yı 

irâde-i seniyye beyne’l-ahâlî ma‘rûf olan kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Süleyman bin 

Süleyman ve Mehmed bin Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-

nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibiyle merkeb-i mevsûf-

ı mezkûru müdde‘î-i merkûm Mehmed’e def‘ ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm 

Melkun’a tenbîh oldundu olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 

15 Şevval sene 1294 (Konu: münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında 

bulduğuna dair) 
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Numro 37 
 
Hüküm no: 58 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Ankara vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Çorum ahâlisinden işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed bin Mehmed nâm kimesne medîne-i Ayntâb de‘âvî meclis 

odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takaddüm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer medîne-i mezbûre mahallâtından Kocaoğlan Mahallesi ahâlisinden 

Mehmed bin İsmail müvâcehesinde Memek bin Yusuf hâzır olduğu halde işbu 

hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan boz renkli erkek bir re’s 

merkeb şirâen yedimde malım iken güzerân iden Ramazan-ı şerîfin ikinci günü 

Cenkefe karyesinde geceleyin yedimden sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkeb-i 

mezkûru işbu merkûmun yedinde bulmamla bi’l-istihkâk merkeb-i mezkûru taleb 

iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl mezbûr diğer Mehmed cevâbında merkeb-i 

mezkûru işbu hâzır-ı merkûm Memek’den doksan kuruşa iştirâ ve kabz eyledim ol 

vechle şirâen yedimde benim malım olmağın bi-hakkın vaz‘-ı yed iderim deyu 

müdde‘î-i merkûmun müdde‘âsını inkâr itmekle müdde‘î-i merkûm Mehmed’den 

ber-vech-i muharrer müdde‘âsına beyyine taleb olundukda her biri mensûb oldukları 

mahallerinden mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Süleyman bin Süleyman ve 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i 

âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibiyle merkeb-i mevsûf-ı mezkûru 

müdde‘î-i merkûm Mehmed’e def‘ ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm diğer 

Mehmed’de tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 15 

Şevval sene 1294 (Konu: münaza‘a, çalınan merkebini başkasında bulduğuna 

dair) 

 

Hüküm no: 59 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde Mar‘aş’a tâbi‘ Yazarhaf kazası kurâsından 

Esme Peykâri karyesi ahâlisinden Semenli aşîretinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Hüseyin 

bin (silik) nâm kimesne medîne-i Ayntâb de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan hrrde ismi muharrer medîne-i mezbûre 

ahâlisinden ve kasab esnafından Ali Melik bin müvâcehesinde İsmail bin Hallu hâzır 

olduğu halde işbu hâzır-ı merkûm İsmail’in koyun bahâsından bin iki yüz iki kuruş 
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işbu merkûm Ali Melik’in zimmetinde alacak hakkı olup benim dahi merkûm İsmail 

zimmetinde koyun bahâsından bin iki yüz elli kuruş alacak hakkım olup merkûm 

İsmail ve merkûm Ali Melik üçümüz bir mahalde olduğumuz halde beni merkûm Ali 

Melik üzerine havâle-i sahîha-i Şer’îyye ile havâle idüp ve her birimiz havâle-i 

mezkûreyi kabûl itmişdik binâenaleyh merkûm Ali Melik zimmetinde cihet-i 

havâleden bin ii yüz elli kuruş alacak hakkımdan bana iki yüz elli iki kuruş gayr-ı ez 

teslîmât sahhü’l-bâkî dokuz yüz doksan sekiz kuruş alacak hakkım kalup hâlâ 

meblağ-ı mezkûru taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında 

meblağ-ı mezkûr bin iki yüz elli merkûm Hüseyin’e deyni ve borcu olduğunu ikrâr 

ve i‘tirâf ancak meblağ-ı mezkûru tamâmen ve kâmilen müdde‘î-i merkûm 

Hüseyin’e edâ ve teslîm eyledim deyu def‘a tasaddî ve def‘-i meşrûhunu isbâta 

ba‘de’l-imhâl ve’l-istimhâl ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz-i birle bi’t-taleb müdde‘î-i 

merkûm Hüseyin’e yemîn dahi virmeğin mûcibince meblağ-ı mezbûr dokuz yüz 

doksan sekiz kuruşu müdde‘î-i merkûm Hüseyin’e edâ ve teslîme müdde‘î-i aleyh 

merkûm Ali Melik’e tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve 

i‘lâm olundı fî 15 Şevval 1294 (Konu: alacak-borç) 

 

Hüküm no: 60 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Şeyh Han 

Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan Mazcızâde İbrahim Efendi bin 

Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma binti 

Mehmed ve Ayyuş binti Ali ile mezbûre Fatıma’dan mütevellidûn sulbî kebîr 

oğulları Mehmed Arif ve Ahmed ve sulbiye kebîre kızı Aişe’ye ve zevce-i mezbûre 

Ayyuş’dan mütevellid sağîr oğlu Seyyid Mehmed ve haml-i mevkûfe münhasıra 

olduğu inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun 

dâyinlerinden olup medîne-i mezbûre tüccâr-ı ve teb‘a-i (silik) işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Kürekci oğlu Agob Ağa bin Karabet ve şerîki Tezili 

 

Numro 38 

Avor Ağa bin Sarkiz nâm kimesneler meclis-i şer‘de müteveffâ-yı 

merkûmun kebîr oğlu ve tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedleri mütehakkık olan Mehmed 

Arif ve Ahmed Ağalar müvâcehelerinde müteveffâ-yı merkûm İbrahim Efendi yed 

ve malımdan an-nakd ahz ve kabz ve kendü umûruna sarfla istihlâk eylediği elli beş 
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aded yüzlük altunu ve yine güzerân iden doksan dört senesi mâh-ı Cemâziyelâhirin 

ikinci günü tarihiyle müverah bir kıt‘a sened mûcibince yed ve malımızdan ahz ve 

kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği iki yüz yetmiş beş aded sîm-i hâlis mecîdî 

müteveffâ-yı merkûm zimmetinde vâcibü’l-edâ alacak hakkımız olup meblağ-ı 

mezbûru kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât idüp tereke-i vâfiyelerine işbu oğulları merkûmân 

vaz‘ olmalarıyla meblağ-ı mezkûru tereke-i mezkûreden olmak üzere taraflarımızıa 

teslîm itmediklerinden suâl olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ meblağ taraflarımıza 

teslîme tenbîh olunması matlûbumuzdur deyu meâl-i takrîrlerine muvâfık sened ibrâz 

ve irâe itmeleriyle ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûmân cevâblarında babaları 

müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesine bi’l-verâse vaz‘-ı yedlerini ikrâr lakin 

müdde‘iyân-ı merkûmânın ber-vech-i muharrer ciheteyn-i mezkûreteynden alacakları 

olduğunu bilmezik deyu inkâr itmeleriyle müdde‘iyân-ı merkûmân ber-vech-i 

muharrer müdde‘âlarını husûs-ı mezbûra ârifân ve 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 Hacı Şâkir ve Mehmed bin Mustafa ve Abdullah ve Mehmed 

nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Kazaz Hüseyin Ağa ibni Sâdık ve Mustafa Ağa bin Hacı Ali 

nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât 

ve’l-halef ve’l-hükm mûcibiyle meblağ-ı mezbûr elli beş aded yüzlük altunı ile iki 

yüz yetmiş beş aded sim-i hâlis mecîdî vaz‘ü’l-yed oldukları babaları müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i vâfiyesinden olmak üzere müdde‘iyân-ı merkûmân Agob ve Edor 

Ağalara hâlâ edâ ve teslîme müdde‘î-i aleyhimâ Mehmed Arif ve Ahmed Ağalara 

tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 17 

Şevval sene 1294 (Konu: alacak-borç) 

 

Hüküm no: 61 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Şeyh Han 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan İbrahim Efendi bin Hâfız 

Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Fatıma binti Mehmed ve Ayyuş 

binti Ali ile sulbî kebîr oğlulları Mehmed Arif ve Ahmed ve kebîre kızı Aişe’ye ve 

mezbûre Ayyuş’dan mütevellid sulbî sağîr oğlu Seyyid Mehmed ve haml-i mevkûfe 

münhasıra ve tashîh-i mîrâsları yüz kırk dört sehimden olup sühhâmı mezkûreden 

dokuzar sehimden on sekiz sehmi zevcetân-ı mezbûretân ve yirmi sekizer sehimden 



81 
 

bintûn-ı merkûmûn ve haml-i mevkûfdan her birine ve on dört sehim bint-i 

mezbûreye isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra ve sağîr-i merkûm 

Seyyid Mehmed’in tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vâlidesi mezbûre Ayyuş hatun 

vasiyye nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl eyledikden sonra 

vasiyye-i mezbûre taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 13 Şevval sene 1294 

(Konu: tereke, taksim, vesâyet) 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre           20.000 kuruş 

Sâbık Ahmed Beğ kâimmakâmdan alınan nühâs  400  kuruş 

Atabeğ karyesinde ve Bedrkend türâbında bağ 2 kıt‘a 3000  kuruş 

Nazlızâdeden alınan bostan 1 aded     1250  kuruş 

 

Numro 39 

Bekir Efendiden alınan bostan       2500 kuruş 

Göksencik’de Musa Kâhya’dan alınan bağ    200 kuruş 

İlşamoğlu’ndan bağ 1 aded       500 kuruş  

Karadinekli Deli Oğlanın oğlundan alınan bağ 1 aded  2000  kuruş  

Yine merkûmdan alınan karalık bağ 1 aded    2050  kuruş  

Karye-i mezbûre Keş Ahmed’in oğlundan alınan karalık bağ  1500 kuruş 

İnceoğlu yedinden alınan bağ 1 aded     300  kuruş  

İnceoğlu Hasok’dan alınan bağ 1 aded     400  kuruş 

Orel karyesinde Tosun’dan alınan hıyarlık 1 aded   500  kuruş 

Etrâf-ı şehirde bağ 1 aded       400  kuruş  

Sam mezra‘asında Hacı Ali’den alınan cehrelik   200  kuruş  

Osman yedinden alınan bağ 1 aded      300  kuruş  

 

Bücek’in karındaşı Osman yedinden bağ 1 aded   300  kuruş  

Karadinek karyesinde Kara Mercimek’den karalık bağ 1 aded  500  kuruş 

Yine merkûmdan alınan diğer karalık bağ 1 aded   300  kuruş 

Yine merkûmdan alınan koca bağ 1 aded     100  kuruş 

Fellah İbrahim’de deli tütün       100  kuruş 

Molla Mehmed’in rehin olan bostanı      2100  kuruş 
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Cedîd iki aded halı      300  kuruş 

Yatak kat 3 aded       500  kuruş 

Reşvan kârî cedîd kilim 2 aded    300  kuruş 

Müretteb bahâsı       100  kuruş  

Evânî nühâs 31,5 aded      1300  kuruş 

Seccâde ve…       30  kuruş 

Atîk kilim 1 aded       40  kuruş  

Sağîr ve kebîr parça kilim 8 aded    300  kuruş  

Kahve değirmeni ve hegbe     40  kuruş  

Şamdan 1 aded        20  kuruş 

Saat 1 aded        100  kuruş  

Elbise-i metrûkesi      245  kuruş  

Mevcûd hınta 1 kil      1300  kuruş 

Mevcûd nohud 4 kîl şa‘ir 3 küşne 2   340  kuruş 

Mevcûd kısrak 1 aded      500  kuruş 

Zahîre anbarı 5 aded      250  kuruş  

Nargile 3 aded       25  kuruş 

Tabanca tak 1 aded     15  kuruş 

Ken‘an yedinde kısrak nısfı    300  kuruş 

Şeyho yedinde kısrak nısf    300  kuruş  

Gazi terâzî       10  kuruş 

Çekme ve sandık      20  kuruş 

Bakım terazisi      50  kuruş 

Semen-i sâfî 60 aded     1300  kuruş 

Don kazanı 1 aded     100  kuruş 

Kulak ….150 aded     1300  kuruş 

Odada kilim      70  kuruş 

Dımaşkî üzüm 50     70  kuruş  

Oda mefrûşâtı      50  kuruş 

Sabun 50       400  kuruş  

Tecemmülât-ı hâne      200  kuruş  

Cem‘an yekûn             48.600 kuruş  
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Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn          500   kuruş 

Bâ-i‘lâm-ı Şer’î Kürkci Agob ve Edor Ağa’da  12.237 ½  kuruş 

Resm-i kısmet        896 ½  kuruş 

Kaydiye         73   kuruş 

Varaka bahâ       75   kuruş  

Cem‘an yekûn       13.732  kuruş  

Sahhü’t-taksîm       34.868  kuruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatıma     2179 kuruş 10 para 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayyuş     2179 kuruş 10 para 

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed Arif    6779 kuruş 36 para  

Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed      6779 kuruş 10 para 

Hisse-i ibn-i merkûm sağîr Seyyid Mehmed     6779 kuruş 10 para  

Hisse-i haml-i mevkûfe       6779 kuruş 10 para 

Hisse-i bint-i mezbûre Aişe      3389 kuruş 36 para 

 
Numro 40 
 
Hüküm no: 62 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Diyarbekir vilâyet-i celîlesi dâhilinde Behsen kazası ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘âm 

Mustafa bin Mehmed nâm kimesne medîne-i Ayntâb de‘âvî meclis odasında ma‘kûd 

huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyurlan arz-ı hâlde ismi medîne-i mezbûre 

ahâlisinden Canbaz Ulvi bin Şaban müvâcehesinde işbu merkûm Ulvi’nin yedinde 

olup hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan bir re’s doru renkli dişi 

bargir yedimde şirâen amlım iken şehr-i hâlin üçüncü Behse’ye tâbi Behenk karyesi 

Çarşamba gececi yedimden sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkûmun yedinde 

bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl olunduğu 

cevâbında bargir-i mezkûr yedinde olduğun ikrâr lakin Ayntâb bazarında Bergür’den  

iştirâ itdim müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer müdde‘âsı vechle malı 

olduğunu bilmem inkâr idicek müdde‘î-i merkûm 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 mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Ali bin Hacı Ali 

ve Kahraman bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i Şer’î alâ 
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ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince bargir-i mevsûf-ı mezkûru müdde‘î-i 

merkûm Mustafa’ya def‘ ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkum Canbaz Ulvi’ye tenbîh 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 19 Şevval 1294 

(Konu: münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair)) 

 

Hüküm no: 63 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından ibn-i Kör 

mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mutaf Mehmed bin Hacı 

Mehmed’in sulbî sağîr oğulları Ahmed ve Mustafa’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den mansûbe vasiyeleri vâlideleri Aişe binti Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i 

kavîm-i lâzımü’t-tevkîrde Tevbe mahallesi ahâlisinden Hacı Cakerdekzâde işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm İmam Hüseyin bin Hacı Mememk mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm idüp müteveffâ-yı merkûmun bâ-i‘lâm-ı Şer’î Bazarbaşızâde Mustafa Ağa’ya 

bin yetmiş sekiz kuruş ve Kazgancı Artin veled Artin’e (silik) yüz yetmiş kuruş 

müsebbit deyni olup müteveffânın terekesinden evvelen medîne-i mezbûreye tâbi‘ 

Luci karyesinde tarafları Abdullah ve Mustafa ve (silik) bir kıt‘a bağları (silik) 

karalık bağları ve yine Serkez nâm mahalde vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf bir 

kıt‘a yenice bağ ve yedi batman evânî nühas bey‘ ile îfâ-yı düyûn olunmak lâzım 

geldiğine ve bunlar dahi vefâ itmeyüb ıkârı dahi şer‘an bey‘ olunup edâ ve ikmâl-i 

deyn olunmak kezâlik lâzım geldiği ecilden müteveffâ-yı merkûmun ıkârından olup 

mahalle-i mezbûrede kâin bir tarafdna Yusnaoğlu hanesi ve bir tarafdan tarîk-i âm 

diğer bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdÛd ve mümtâz bir kıt‘a mağaza ma‘a havlusu 

dahi kıbel-i şer‘den sâlifü’z-zikr bağlar ve evânî (silik) ile beraber me’zûnen bâ-

ma‘rifet-i münâdî sevk-i sultânî ve mücemmi‘-i nâs olan mahallerde üç mâhdan 

mütecâviz alenen nidâ ve müzâyede olundukda ri‘âyât-ı nâs inkıtâ‘ında İmam 

Hüseyin Ağa üzerinde iki bin yüz elli kuruşa karar ve ziyâde ile tâlib-i âharı dahi 

zuhûr itmeyüp ve meblağ-ı mezkûr göreler ve evânî nühas ve mağaza ma‘a (silik) el-

yevm semen-i meblağ idüği sekât-ı sahîhatü’l-kelimât ihbârlarıyla mütehakkık 

olmağla nizâm-ı vechle bâğât-ı mezkûre ve mağaza ve ma‘a meclis-i idâre-i kazâ ve 

me’mûru huzûrunda bey‘ olunup esmânıyla edâ-i deyn olunmak üzere kıbel-i şer‘den 

bana izn virilmek matlûbumdur didikde vasiyye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a 

mutâbık olup ve duyûn-ı mezkûrelerini edâ ve îfâsı şer‘an lâzım geldiğine binâen 

bâğât-ı mezkûre ve mağaza ve ma‘a nizâm-ı vechle meclis-i kazâ ve me’mûru 

huzûrunda müşterî-i merkûm İmam Hüseyin Ağa’ya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 
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ve semen-i mezbûr ile duyûn-ı mezkûreleri edâ ve îfâya vasiyye-i mezbûre Aişe 

Hatuna izin virilmeğin mâ-vaka‘a  bi't-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-

işrîn min şehr-i Şevvalü’ş-şerîf li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf.  

Şuhûdü'l-hâl:  (Konu: Alacak-borç, alım-satım) 

 

Numro 41 
 
Hüküm no: 64 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Keleş 

mahallesi ahâlisinden Dâ‘îzâde Ahmed Ağa ibni Hacı Emin Beğ bin Mustafa nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i kavîm-i lâzımü’t-tevkîrde li-ebeveyn er karındaşı işbu el-

kitâb Mehmed Sâdık Efendi ibni Hacı Mehmed Emin nâm kimesne mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp ben hizmet-i askeriyemi edâ ve îfâ zımnında diyâr-ı 

âhara gidecek olduğuma ve umûr-ı husûsâtımı tesviye idecek kimesne olmadığından 

tarafımdan karındaşım Mehmed Sâdık Efendi’yi mal-ı mevcûdemi ahz ve kabza ve 

kurâ ve mezâ‘da bulunan gerek emlâk ve gerek bâğât bulunan gerek emlâk ve gerek 

bâğât ve ma‘lûmü’l-esâmî kisân zimmetlerinde ma‘lûmü’l-mikdâr alacak hakkımı 

ahz ve tahsîle ve’l-hâsıl cemî‘ umûr ve husûsâtımı rivâyet ve tesviyesine işbu hâzır-ı 

merkûm Mehmed Sâdık Efendi’yi vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer’îyye ile vekîl ve 

nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledim didikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i 

mezkûru kabûl ve merâsimini kemâ yenbağî edâ ta‘addüd ve iltizâm itmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşara min şehr-i 

Şevvalü’l-mükerrem li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. (Konu: vekâlet) 

Şuhûdü'l-hâl:  Turanzâde Ahmed Ağa, kâtib-i mahkeme Hâfız Mehmed Hilmi 

Efendi, Kâtib Hasan Efendi ve gayruhum.  

 

Hüküm no: 65 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Zerenyu 

karyesi ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed bin nâm kimesne medîne-i mezbûre 

de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı 

hâlde mestûr medîne-i mezbûre kurâsından (silik) Osman karye ahâlisinden 

müvâcehesinde işbu merkûm zimmetinde cihet-i kefâletden altı yüz kuruş alacak 

hakkım olup meblağ-ı mezkûru kefâlet-i mezkûru bi-hükmi’l-kefâle merkûmdan hâlâ 

taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında kefâlet-i mezkûreyi 
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külliyyen inkâr itmekle müdde‘î-i merkûm ber-vech-i muharrer kefâlet müdde‘âsını 

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

mahallerinden mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Apo bin Emir Mustafa ve 

Haso bin Hallu nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i 

âlî isbât itmeğin mûcibiyle meblağ-ı mezkûr altı yüz kuruşa bi-hükmi’l-kefâle 

müdde‘î-i merkûm Mehmed’e edâ ve teslîme merkûm Terlek mahsûbe tehbîh 

olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 21 Şevval sene 1294. 

 

Hüküm no: 66 

Fi’l-asıl Çerkes muhâcirlerinden olup Adana vilâyet-i celîlesi dâhilinde 

Yarsuvad kasabası ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm Kerköz bin Küş Mehmed meclis-i 

şer‘de yine Çerkes muhâcirlerinden olup vilâyet-i Haleb ve medîne-i Ayntâb’da 

(silik) Ali bin İskender müvâcehesinde bundan akdem medîne-i mezbûrede 

müsâferetle mukîm olan muhâcirînden Hacı Ahmed Çavuş bin İzzet benim babam 

Küş Mehmed’in li-ebeveyn er karındaşı İzzet’in oğlu olup fevtiyle verâset hasren 

bana mevrûs olup ve müteveffâ-yı merkûmun ismi Hacı Ahmed Çavuş babası ismi 

İzzet dede ismi Koca Ali ve benim babam ismi Küş ve dedem ismi Tevbe Hacı olup 

ve Tevbe Hacı babası ismi Mehmed ve dedesi ismi Abdullah olup bi-vechin ben 

müteveffâ-yı merkûmun babası İzzet’in li-ebeveyn er karındaşı Küş Mehmed’in oğlu 

olduğumdan ve usûbet-i nesebiye cihetinden vâris olmamla müteveffâ-yı merkûmun 

işbu Ali bin İskender zimmetinde bir aded yüzlük Osmanî altunı alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezbûru kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât idüp meblağ-ı mezbûr hasren bana 

mevrûs olup ve benden gayrı zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla hâlâ 

meblağ-ı mezbûru bi’l-verâse taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Ali 

cevabında meblağ-ı mezbûru deyni olduğu ikrâr lakin müdde‘î-i merkûmun vâris 

idüğini bilmem didikde müdde‘î-i merkûm ber-vech-verâset müdde‘âsını her ber-

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

evvelen sırren imam Gazi bin Hacı ve Molla Murad ve Zeyne’l-âbidîn bin Ali ve 

Arab Hasan nâm kimesneleri ve ba‘dehû Geldi Gazi bin Mehmed ve Ahmed bin 

Mehmed nâm kimesnelerin alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri 

ihbâr olunan Necib bin Alim ve Ayamashem (?) bin Hacı Ali 
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Numro 42 

Nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî 

ba‘de’l-isbât mûcibince meblağ-ı mezbûr bir aded yüzlük Osmânî altunını müdde‘î-i 

merkûm Küker’de hâlâ edâ ve teslîm müdde‘î-i aleyh merkûm Ali’ye etenbîh 

olunduğı huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 21 Şevval sene 94 (Konu: verâset) 

 

Hüküm no: 67 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde (silik) kazâsı kurâsından Çum Karyesi 

ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm İbrahim bin Mehmed nâm kimesne medîne-i Ayntâb 

de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de (silik) havâle buyrulan arz-ı hâlde 

ismi muharrer medîne-i mezbûre mahallâtından Kürkciyan mahallesi ahâlisinden 

Bostancı Cevad Mustafa bin Osman müvâcehesinde işbu merkûmun yedinde olup 

hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan bir re’s boz (silik) merkeb 

benim yedimde şirâen malım iken tarihden bir sene akdem Şeyhli Bedid nâm 

mahalde gece vakti yedimden sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkeb-i mezkûru 

merkûm Mustafa yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’d-

da‘vâ ve’s-suâl merkûm Mustafa cevâbında merkeb-i mezkûr şirâen yedinde malı 

olup vaz‘-ı yedini ikrâr lakin müdde‘î-i merkûmun mâ‘adâ müdde‘âsını inkâr idicek 

müdde‘î-i merkûm İbrahim ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân 

ve 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 mazbûtü’l-esâmî 

kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Şarkyan mahallesi ahâlisinden Hacı Mehmed bin Abdullah ve 

Hasan bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i Şer’î 

ba‘de’l-isbât ve’l-hılaf ve’l-hükm merkeb-i mevsûf-ı mezkûr (silik) müdde‘î-i 

merkûm İbrahim’e def‘ ve teslîme müdde‘î-i aleyh (silik) Mustafa’ya tenbîh 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı (silik) 1294 

(Konu: münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair)) 

 

Hüküm no: 68 

Haleb dâhilinde vefât iden (silik) büyük ve küçük bi’l-umûm zâbıtân-ı 

asker-i nizâmiye ve mu‘âvine ve muhâcirînin yazılan terekelerinden ve onlara 

müteferri‘ de‘âvî sâireden bir akçe resm ve i‘lâm ve hüccet harc olunmayup 
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meccânen terkîm-i defter-i kassâm ve senedât-ı sâireleri usûl üzere bilâ harâc tanzîm 

olunması husûsuna irâde-i seniyye müte‘allik buyrulmağla dâhil-i vilâyetde bulunan 

mehâkim-i nizâmiyeye hemen teblîği mütemennâdır fî 10 Teşrîn-i evvel 1294 

(Konu: arz) 

22 (silik) Ayntâb kâimmakâmlığına 

 

İzzetlü Beğ 

Adliye nezâret-i celîlesinin sûreti bâlâda muharrer telgrafnâmesi hükmüne tevfîkan 

mu‘âmele-i mukteziyenin îfâsı siyâkında tastîriyle ibtidâr kılındı fî 20 Şevval sene 94 

ve 15 Teşrîn-i evvel sene 93 (Kâmil) 

 

Hüküm no: 69 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kazâsı kurâsından Cedr 

karyesi sâkinelerinden ve zâtı ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isü’l-vesîka 

Zeliha binti Mehmed nâm hatun meclis-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezbûre 

ahâlisinden Apo bin müvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i merâm idüp ben 

merzbûr Apo’nun sulbî kebîr oğlu Maho bin Apo’nun hâlâ zevce-i medhûlün bihâsı 

ve işbu hâzır-ı bi’l-meclis hacr ve terbiyemde olan Mehmed nâm sağîr vasî-i mezbûr 

Maho’nun firâşından hâsıl ve benden mütevellid sulbî oğlu olmağla zevcim mezbûr 

Maho tarih-i hüccetden üç sene akdem beni ve sağîr-i mezbûru bilâ-nafaka ve lâ 

münîf-i Şer’î terk ve hizmet-i askeriyesin îfâ zımnında (silik) âhara gidüp gâib 

olduğu ecilden ben ve sağîr-i merkûm nafakaya muhtâc olmazlar zevcim gâib-i 

mezbûrun babası mezbûr Apo’nun üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i kifâye meblağ farz 

ve takdîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-Şer’î hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tavbî lehü hüsni-ma’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Zeliha hatun ile 

sağîr-i mezbûrun nafakaları içün mezbûr Maho’nun üzerine ve gâib-i merkûm 

üzerine rücû‘ itmek üzere işbu 

 

Numro 43 

Tarih-i hüccetden i‘tibâren beher yevm iki kuruş farz ve takdîr buyurup 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru kendi ve sağîr-i merkûmun nafaka ve kisve bahâ ve sâir 

levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer 

mezbûr Apo üzerine rücû‘a mezbûre Zeliha hatuna izin virmeğin mâ-vaka‘a  bi't-
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taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi'l-yevmi's-sâmin ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâl-i 

şerîf li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf.  

Şuhûdü'l-hâl:  (Konu: nafaka) 

 

Hüküm no: 70 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Şarkyan 

Mahallesi ahâlisinden ve kâdiriye hulefâsından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Sâdık Baba bin 

Hâşim nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de bi’t-takdîr havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i mezbûre 

kurâsından Kilisecik karyesi ahâlisinden Hasan Kahya bin (silik) Yusuf 

müvâcehesinde karye-i mezbûre türâbında kâin tarafları Saçur ve Molla Ahmed’in 

asâr bağcesi ve tarîk ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a nar bağcesinin tamâmı bundna 

altı sene akdem vefât iden babam merkûm Hâşim’den müntakil ve mevrûs tamamı 

malım olup müddet-i mezbûre deynleri ve bağce-i mahdûd-ı mezkûre mevrûs 

mülkiyet üzere mutasarrıf olup mezkûr bağceyi tarihden otuz üç sene akdem işbu 

merkûm Hasan Kahya’ya mesâfât vechle viregeldim binâenaleyh merkûm Hasan 

Kahya bağce-i mezkûru tımar ve i‘mâr idüp senevî hâsılat-ı vâkı‘asının nısfını tımar 

ve i‘mâr mukâbelesinde kendüye def‘ ve teslîm ile tarihden bir sene akdem gelinceye 

değin mesâfât vechle tasarruf oluna gelmişiken bir sene akdem ben bağce-i mezkûru 

âhar bir kimesneye müsâfeten virüp merkûmun yedinden ihrâc ve nez‘ idüp 

merkûmun bağce-ı mezkûrenin rakiyyesinde aslâ ve kat‘â hakkı ve alâkası yoğiken 

merkûm bi-gayr-ı vech-i Şer’î bağce-i mezkûrenin eşcârıından rub‘ı benim malımdır 

deyu müdâhale itmeğin suâl olunup savb-ı Şer’îsi bi’l-icrâ merkûmûn müdâhalesinin 

men‘i matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Hasan Kahya cevâbında 

fi’l-hakîka bağce-i mezkûrun tamamı babasından müntakil mülk-i mevrûsudur lakin 

müdde‘î-i mûmâ-ileyh bağce-i mezkûr eşcârından rub‘ hissesini tarihden otuz üç 

sene akdem sayısız akçeye bana bey‘ eeylemişdir ol vechle bağce-i mezkûre 

eşcârından rub‘ hissesi bernim malım olmağın müdâhele iderim deyu tasaddî 

eylediği def‘-i meşrûhu eimme-i esahh-ı akvâl-i hakîkiyye mugâyir ve nâ-meşrû‘ 

olmağla husûs-ı mezkûr içün müdde‘î-i mûmâ-ileyh Sâdık Baba’ya suâl dahi 

teveccüh itmediği cihetle müdde‘î-i aleyh merkûm Hasan Kahya’nın da‘vâ-yı 

mezkûresiyle müdde‘î-i mûmâ-ileyh Sâdık Baba’ya bî-vech-i Şer’î müdâhale ve 
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mu‘ârazadan men‘ olunduğını tescîl ve huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 27 

Şevval sene 1294 (Konu: münâza‘a) 

 

Hüküm no: 71 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından kurb-ı 

Zincirli mahallesi ahâlisinden ve medîne-i mezbûre tüccâr-ı mu‘teberânından işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm Şükri Hukaz bin Na‘im nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis 

odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer medîne-i mezbûre mahallâtından Hayik Zımmiyân Mahallesi ahâlisinden 

ve teb‘a-i Osmânî’den Karacaoğlu Ağya bin Mahsı Agob müvâcehesinde işbu 

merkûm Ağya yed ve malımdan iştirâ ve kabz ve tesellüm etmiş olduğu efrenci 

beyaz ipek bahâsından seksen aded yüzlük Osmânî altunı vâcibü’l-edâ alacak 

hakkım olup hakkı güzerân iden doksan iki senesi şehr-i Saferü’l-hayrının gurresinde 

..bir hesâbımızı ru’yet olunup ba‘de külli hesâb meblağ-ı mezkûr (silik) mezbûreden 

vâcibü’l-edâ deyni ve borcu olduğu bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf ve iştihâd idüp 

tarih-i mezbûre ile  

 

Numro 44 

Ma‘rûfu bir kıt‘a yedime damgalu sened-i Şer’î dahi i‘tâ ve teslîm etmişdi 

hâlâ merkûm meblağ-ı mezbûru edâ ve teslîm itmediğinden suâl olunup mûcib-i 

Şer’îsi bi’l-icrâ meblağ-ı mezbûru taleb iderim deyu malı takrîrine muvâfık bir kıt‘a 

sened ibrâz ve irâde-i seniyyesiyle ba‘de’d-da‘vâ ve’s-sulâl merkûm Ağya cevâbında 

cihet-i mezkûreden ancka müdde‘î-i merkûme altı bin kuruş zimmetimde deynim 

olup bundan mâ‘adâ deynim ve borcum yokdur ve müdde‘î-i merkûmun iddi‘âsı 

vechle tarih-i mezkûrede ber-minvâl-i meşrûh ikrâr ve i‘tirâf dahi itmedim deyu 

müdde‘î-i merkûmun ziyâde müdde‘âsını külliyyen inkâr itmekle müdde‘î-i mezbûr 

ber-vech-i muharrer ziyâde müdde‘âsını husûs-ı mezkûra ârifân ve 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 Mustafa bin Ahmed ve Hacı Kara Mehmed 

bin Mustafa ve Ahmed bin Mehmed ve İsa bin Mehmed ve Artin bin İsa ve Agob bin 

Evadis nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan İmamzâde Mustafa Efendi bin Hacı Mehmed ve Alacacı 

Tulbak bin Kivrek nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i 
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şerîf-i âlî isbât itmeğin alâ mûcibihî ba‘de’l-hükmi’ş-Şer’î meblağ-ı mezbûr seksen 

aded yüzlük Osmânî altununı müdde‘î-i merkûm Şükri Hukaz’a hâlâ edâ ve teslîm 

müdde‘î-i aleyh merkûm Ağya’ya tenbîh olunduğu huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm 

olundı fî Selh-i Şevval sene 94 (Konu: alacak-borç) 

 

Hüküm no: 72 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Şehcan 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mazcı (silik) İbrahim 

Efendi’nin sulbî sağîr oğlu mezkûrun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb ve ta‘yîn olmak lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma‘rûfe ve istikâmet ile 

mevsûfe ve her vechle vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire idüği zeyl-i rakîmde 

muharrerü’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla mütehakkıka olan sağîr-i merkûmun 

tesviye-i umûrlarına li-eb er karındaşı işbu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Arif Efendi nâm 

kimesneye hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsn-i ma’âb hazretleri sağîr-i 

merkûmun tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn idüp ol dahi vesâyet-

i mezkûru ber-vech-i muharrer kabûl ve hizmet-i lâzımesin kemâ yenbağî edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a  bi't-taleb ketb olundı fî 14 Zil‘kade sene 

1294 (Konu: vasî ta‘yini) 

Şuhûdü'l-hâl:  (silik) Efendi, Hacı Hendezâde Mahmud Efendi, Hacı Şâkir Ağa ve 

gayruhum. 

 

Hüküm no: 73 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Göçek 

Kızılhisar karyesi ahâlisinden şer‘le oğlu (silik) Ağa Molla (silik) Ali nâm kimesne 

meclis-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde bundan akdem fevt olan oğlu Ali’nin oğlu ve hafîdi 

Memek mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp ben bi-emrillâh hâl-i dâr-ı 

fenâdan dâr-ı bekâya irtihâl eylediğimde cemi‘ (silik) olan (silik) Mustafa üzere 

techîz ve tekfînim görülüp ve düyûn-ı müsebbitem zuhûr ider ise ba‘de’l-îfâ bâkî 

(silik) mecmû‘undan mezbûr Memek’e bir oğul hissesi gibi hisse virile ve bu vasiyet 

eylediğimde ol dahi kabûl eyledi didikde gıbbe't-tasdîkü'ş-Şer’î mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Zilka‘detü’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. (Konu: vasiyet)  
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Şuhûdü'l-hâl:  Kâtib-i mahkeme Hâfız Efendi, Kâtib-i mahkeme Mehmed Zühdi 

Efendi, kâtib Hasan Efendi ve gayruhum.  

 

Numro: 45 
 
Hüküm no: 74 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-yı 

Atîk mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Harputlu oğlu Berber 

Hacı Mehmed bin Mehmed’in sulbiye sağîre kızları Nefus ve Firdevs’in tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den bir müstakîmü’l-etvâr bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak 

lâzım ve lâ-büd olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her vechle 

vesâyeti sağîretân-ı mezbûretânın haklarında evlâ ve enfa‘ idüği zeyl-i rakîmde 

muharrirü’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olan sağîretân-ı mezbûretânın 

min kable’l-ümm cedleri işbu bâ‘isü’l-kitâb Osman ibni Mehmed nâm kimesneyi 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri sağîretân-ı 

mezbûretânın vakt-i rüşd ve serârlarına değin tesviye-i umûrlarına vasî nasb ve ta‘yîn 

idüp ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûrı kabûl eyledikden sonra vasî-i 

merkûm talebiyle sağîretân-ı mezbûretân Nefus ve Firdevs’den her biri içün kadr-i 

ma‘rûf idüği ihbâr olunan beher yevm yirmişer paradan cem‘an kırk para hâkim-i 

mûmâ-ileyh Efendi hazretleri dahi nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr buyurup 

meblağ-ı mahsûs-ı mezkûru sağîretân-ı mezbûretânın nafaka ve kisve bahâ ve sâir 

levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer 

sağîretân-ı mezbûretânın mal-i mevrûselerine rücû‘a vasî-i merkûm Osman’a izn 

virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi'l-yevmi'l-gurre min 

şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. (Konu: nafaka 

tayini) 

Şuhûdü'l-hâl:  Kâtib-i de‘âvî Mehmed Ali Efendi oğlu Şâkir Efendi ve muhzırbaşı 

İzzet Ağa. 

 

Hüküm no: 75 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından Cevizlice Mahallesi sâkinlerinden ve medîne-i mezbûre hânedânından 

olup medîne-i mezbûre ve mahalle-i mezbûrede vâki‘ müstağnî ani’t-tahdîd ve’l-

beyâna mülûkâne-i şerîfenin evkâf-ı ma‘lûmesinin evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere bâ-

berât-ı âlişân şeyh ve mütevellîsi bulunan (?) Şeyh Haıc İsmail Efendi ibni Feyzullah 
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Efendi (?) zikr-i âtî husûs-ı da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi…bâ‘isü’l-i‘lâm 

Mehmed Efendi ibni mûmâ-ileyh Feyzullah Efendi medîne-i mezbûre hükûmet-i 

seniyye dâiresinde meclis-i de‘âvî odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm 

havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i mezbûre mahallâtından Eblehan 

mahallesi ahâlisinden ve Devlet-i Aliyye-i Osmânî’den temürci esnafından Eyuce bin 

Kara müvâcehesinde tapu kâtibi fütüvvetlü Mehmed Hakkı Efendi’ye hâzır olduğu 

halde bi’l-vekâle iddi‘âsında medîne-i mezbûrede vâki‘ arsa dimekle meşhûr çarşu 

caddesi üzerinde (?) mezkûre civârında Sabancı bazarı nâm mahalde kâin tarafları 

bazen müvekkilim mûmâ-ileyh dükkanı ve bazen Sabuncu oğlu Kivrek ve Karaoğlan 

Ağya dükkanları ve tarîk-i âm ile mevlevîhâne vakfı bostan ile mahdûd ve mümtâz 

işbu Ebucan’ın vaz‘-ı yed eylediği bir bâb temürci dükkanının arsası mahall-i 

mezkûre dekâkîn-i sâire-i ma‘lûme arsaları misillü mevlevîhâne-i mezbûrenin 

evkâfından ve vakfiye-i ma‘mûlün bihâsında muharrer hudûdu dâhilinden olup evkâf 

idâresi cerîdesinde ve emlâk yoklama defterinde dahi muharrer ve mukayyed 

bulunup arsa-i mezkûreye kadîmen mevlevîhâne-i mezbûre Şeyh ve mütevellîleri 

tarafından vakfiyet üzere tasarruf olunup dükkan-ı mezkûrun sene beş-furûş cânib-i 

vakf-ı mezbûra alınup ve binâ sâhibleri dahi ol vechle meblağ-ı mezbûru edâ 

idegelüp dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun arsasına min kadîmi’z-zamân ile’l (?) ber-

vech-i meşrûh hakr ve icâre-i zemîn olarak mütevellîyûn-ı sâbıkûn ve hâlâ şeyh ve 

mütevellî olan müvekkilim mûmâ-ileyh vakfiyet üzere mutasarrıf olmuş el-hâletü 

hâzihî dükkan-ı mezbûrun binâsına yirmi seneden beri şirâen mâlik ve mutasarrıf 

olan ve dükkan-ı mezkûra vâzı‘ü’l-yed bulunan işbu Ebuce dahi dükkan-ı mezkûrun 

arsasına mevlevîhâne-i mezbûrenin vakfı olduğunu ikrâr ve i‘tirâf iderek tarih-i 

şirâsından beru sene sene arsa-i mezkûrenin hakr ve icâre-i zemîni olmak üzere beş 

kuruş müvekkilim mûmâ-ileyhe viregelmiş iken iki seneden beriu meblağ-ı mezbûru 

virmediği ve dükkan-ı mezkûr taraf-ı mezkûrede vâki‘ dekâkîn-i sâiresi (?) den beru 

mevki‘ ve arsası i‘tibâriyle beyne’n-nâs mu‘teber arsalarıyla beraber senevî bedel-i 

icâreleri üçer yüz kuruşa ve daha ziyâde ider ve dükkan-ı mezkûr arsanın hâl-i 

ani’l(?)  

 

Numro 46 

ecr-i misli yüz kuruş zikr olup bu sûretle arsa-i mezkûrenin cânib-i vakfa 

virilegelen hakr ve icâre-i zemîni ecr-i mislinden pek dûn ve (silik) ve fâhiş ile nâ-

kusûr olduğu cihetle vakfa muzır ve gayr-ı câiz olmağla arsa-i mezkûrenin hakr ve 
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icâresini ecr-i misli olan yüz kuruşa iblâğ ve (silik) merkûm Ebucden ahz ve (silik) 

müvekkilim mûmâ-ileyh tarafına edâ ve îsâl husûs-ı merkûme tenbîh olunması ve 

edâsından ebâ ve imtinâ eylediği halde îcâb-ı Şer’îsinin icrâ buyrulması bi’l-vekâle 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ebuce müvâcehesinde dükkan-ı mahdûd-

ı mezkûra vaz‘-ı yedine ikrâr ancak dükkan-ı mezkûru bundan yirmi sene akdem 

gâib-i ani’l-meclis Boyacı Karaoğlan oğlu nâm kimesneden iki bin otuz kuruşa iştirâ 

idüp tarih-i mezbûreden beru dükkan-ı mezkûre ber-vech-i mülkiyet mutasarrıf 

olduğunu ve dükkan-ı mezkûrun civârında bulunan mevlevîhâne-i mezbûrenin 

kâdizini (?) tathîr itmek üzere beher sene bazen beş ve bazen üç kuruş mütevellî-i 

mûmâ-ileyhe edâ ve teslîm eylediğini beyân ile dükkan-ı mezkûrun arsası 

mevlevîhâne-i vakfı olduğunu vakfıdır deyu ikrar iderse arsa-i mezbûrenin hakr ve 

icâre-i zemîni olmak üzere meblağ-ı mezbûra mütevellî-i mûmâ-ileyhe virdiğini ve 

arsa-i mezbûreyin ecr-i misli yüz kuruş zikr idüğini inkâr eyledikde sûret-i 

mürâfa‘aları fetvâ-yı şerîf lede’l-suâl dükkan-ı mezkûrun arsası mevlevîhâne-i 

mezbûrun vakfı halinden olmak üzere binâsına mülkiyet ve arsasına vakfiyet üzere 

kadîmen tasarruf olunageldiğini ve merkûm Ebucek dahi iki seneye gelinceye kadar 

dükkan-ı mezkûrun (silik) mevlevîhâne-i vakfını ve senesine arsa-i mezbûra beş 

kuruş hakr ve icâre-i zemîni yedi deyu mütevellî-i mûmâ-ileyhe virdiğini merkûmun 

ber-vech-i muharrer ikrâr ve i‘tirâf ve arsa-i mezbûrenin hâliyâ ani’l-binâ ecr-i misli 

yüz kuruş zikr olunduğunu ve (silik) mütevellî-i mûmâ-ileyh isbât iderse arsa-i 

mezkûru (silik) vakfını ve ecr-i misli sâbit olup merkûm Bucek arsa-i mezbûr 

mülümdir deyu iddi‘âsıçün olmaz ve ecr-i mislin ikmâl ve edâya lâzım gelür deyu 

virilen cevâb-ı Şer’îyeyi ve fetevâ-yı sâmediyeden virir inbâ (silik) ecrü’l-misl 

ba‘de’s-sübût bi’l-vechi’ş-Şer’î (silik) zâlike’l-cevâb na‘im ve (silik) racül ikrar arz-

yı yide inhâ sadakati mevkûfetihî (silik) alâ zâlike câze ikrâruhû ve yehîri’l-arz ve 

fihimâ ve kezâ (silik) bâ-karâra deyu nükûl-i şerîfe îrâd buyrulduğuna binâen vekîl-i 

müdde‘î-i mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi’den müdde‘â-yı (silik) muvâfık 

beyyine taleb olundukda Sabancı Yusuf Ağa’ya Mehmed ve Musa bin Musa ve 

Bekir bin Manur ve bakkal ve Derder bin Sayun ve bakkal Hasan bin (silik) ve tüccâr 

Mehmed bin Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup eserü’l-

iştihâd fi’l-hakîka dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun arsası mevlevîhâne-i mezbûre evkâfı 

dâhilinde olup arsa-i mezbûreye kadîme tasarruf üzere tasarruf olunup dükkan-ı 

mezbûrun binâsına (silik) ve mutasarrıf olanlar arsa-i mezkûreye (silik) hakr ve 

icâre-i zemîni olmak üzere (silik) vakf-ı mezbûr mütevellîlerine virilüp işbu Ebuce 
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dahi bundan iki sen akdeme gelinceye değin dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun arsası 

mevlevîhâne-i mezbûre vakfıdır deyu ikrâr ve i‘tirâf iderek ve arsa-i mezbûrenin 

icâre-i zemîni diyerek sine sene beş kuruş mütevellî-i mûmâ-ileyhe edâ ve teslîm 

eylediğine ve el-hâletü hâzihî arsa-i mezkûrenin hâliyâ ani’l-binâ senevî ecr-i misli 

yüz kuruş zikr olunduğuna bizler Allah içün şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu 

her biri da‘vâya mutâbık şehâdet-i Şer’îyye eyledikleri ber-muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ-varaka mensûb oldukları mahallerinden Hacı Mustafa bin İbrahim ve 

Mehmed bin Mustafa ve Mehmed bin Mustafa ve Abdülkâdir bin Mehmed nâm 

kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde üzere 

mûcibiyle dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrun arsa-i misline ber-vech-i muharrer 

vakfiyetle ve el-hâletü hâzihî senevî arsa-i mezbûresine ecr-i misli yüz kuruş 

olduğuna ba‘de’l-hükm ecr-i misli olan yüz kuruş sene be-sene mütevellî-i mûmâ-

ileyh Şeyh İmam İsmail Efendi’ye edâ ve teslîme (silik) merkûm Ebuce’ye tenbîh 

olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 9 Zilka‘de sene 

1294 (Konu: münaza‘a) 

 
Numro 47 
 
Hüküm no: 76 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-i Atîk 

Mahallesi sâkinlerinden ve Teb‘a-i Osmânî’den bâ‘isü’l-i‘lâm Papazoğlu Manla bin 

Esdo bin nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i mezbûre 

mahallâtından İbn-i Eyyûb Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan Polat 

Evadis bin Esder bin Devlet’in sulbî kebîr oğlu ve müteveffâ-yı merkûmun tereke-i 

vâfiyesine bi’l-verâse vaz‘-ı yedi mütehakkık olan Muses bir de merkûm Evadis 

müvâcehesinde işbu merkûm Muses’nın babası merkûm zimmetinde efrenci ipek 

bahâsından üç yüz altmış kuruş vâcibü’l-edâ alacak hakkım olup meblağ-ı mezbûru 

kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât idüp tereke-i vâfiyesine işbu oğlu merkûm Muses vâzı‘ü’l-

yed olmağın hâlâ meblağ-ı mezbûrun tereke-i vâfiyesinden olmak üzere tarafıma edâ 

ve teslîme tenbîh-i Şer’î buyrulmak matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl 

merkûm Muses cevâbında babası müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı 

yedini ikrâr ve i‘tirâf lakin müdde‘î-i merkûmun mâ‘adâsını külliyen inkâr idicek 

müdde‘î-i merkûm ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her 
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biri ber-muktezâ-i irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları 

mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Evadis bin Erakil ve Nikota 

ibni Etam ve Ağya bin Edor nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Varta bin Vavhan bin Erakil 

ve Kazanciyan Nersez bin Sarkes nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-

nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-hükm ve’l-halef savb-ı Şer’î meblağ-ı 

mezbûru üç yüz altmış kuruşa müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiye (silik) olmak 

üzere müdde‘î-i merkûm Manek’e edâ ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm Muses’ya 

tenbîh olunduğı huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 14 Zilka‘de sene 1294 (Konu: 

alacak-borç) 

 

Hüküm no: 77 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından kurb-ı 

Kozanlı Mahallesi sâkinelerinden işbu bâ‘isetü’l-vesîka Havva binti Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i şerîfde Mehmed bin Veli mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

ani’l-merâm idüp merkûm Mehmed’in sulbî oğlu Akkaş’ın zevce-i medhûlün bihâsı 

ve işbu hacr ve terbiyemde olan Mehmed ve Mustafa nâm sağîrler mezbûr Akkaş’ın 

karındaşından hâsıl ve benden mütevellid oğulları olup mezbûr Akkaş tarih-i 

hüccetden on dört mâh mukaddem beni ve sağîr-i merkûmânı nafaka ve lâ enfa‘ü’ş-

Şer’î terk ve diyâr-ı âhara gidüp gâib olduğu ecilden nafaka ve kisve alamaz ile 

zevcim gâib-i merkûmun babası işbu mezbûr Mehmed üzerine kadr-i kifâye kıbel-i 

şer‘den meblağ farz ve takdîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe't-tasdîk hâkim-i 

mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsni-maâb Efendi hazretleri dahi mezbûre Havva 

hatun ile sağîrân-ı merkûmânın nafakaları içün merkûm Mehmed’in üzerine işbu 

tarih-i hüccetden i‘tibâren beher yevm altmış para nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr 

buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru kendüye ve sağîrân-ı merkûmânın nafaka ve 

kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve 

inde’z-zafer merkûm Mehmed üzerine rücû‘a mezbûre Havva Hatuna izin virmeğin 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı fî 14 Zilka‘de sene 1294 (Konu: nafaka) 

Şuhûdü'l-hâl:   

 

 

 

 



97 
 

Hüküm no: 78 
 
Numro 47 (2) 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Cabi 

Mahallesi ahâlisinden bâ‘isü’l-i‘lâm Yaycıoğlu Memek bin Mustafa nâm kimesne 

medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle 

buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde Dârende kazası 

kurâsından Benkeles karyesi ahâlisinden Hasan bin Hakkı müvâcehesinde işbu 

merkûm Hasan’ın yedinde olup hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene 

olunan bir re’s boz renkli erkek merkeb şirâen yedimde malım iken tarihden bir sene 

mukaddem yedimden sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkûmun yedinde 

bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi 

cevâbında merkeb-i mezkûru tarihden altı mâh akdem Ayntâb Bazarında ismini 

bilmediğim bir kürtden yüz doksan kuruşa iştirâ itdim müdde‘î-i merkûmun ber-

vech-i muharrer müdde‘âsı vechle malı olduğunu bilmem deyu inkâr itmekle 

müdde‘î-i merkûm Memek’den müdde‘â-yı meşrûhasına mutâbık beyyine taleb 

olundukda husûs-ı mezkûra Arifân ve 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 mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl 

ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Mehmed 

bin Hacı Mehmed ve Osman bin Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe 

ber-nech-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibiyle merkeb-i 

mevsûf-ı mezkûru müdde‘î-i merkûm Memek’e def‘ ve teslîme müdde‘î-i aleyh 

merkûm Hasan’a tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 

15 Zilka‘de sene 1294 (Konu: münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında 

bulduğuna dair)) 

 

Hüküm no: 79 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi ve Kilis kasabası sâkinelerinden olup nezâret-i 

evkâf-ı hümâyûn-ı mülûkâneye mülhak evkâfdan medîne-i Ayntâb’da kâin fazlası 

evlâda meşrûta Bekmezoğlu (silik) ma‘rûf Ali Bekmez vakfının nısf hissesine 

mutasarrıfe mu‘arrafetü’z-zât Hafize binti Mehmed nâm hâtun medîne-i mezbûre 

de‘âvî meclisi ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer medîne-i mezbûre mahallâtınan İbn-i Eyyüb mahallesi sâkinlerinden ve 
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Teb‘a-i Osmânî’den iken bundan akdem fevt olan Pelati Evadis bin Esder bin Devlet 

oğlu ve tereke-i vâfiyesine vaz‘-ıy yedi beyyine-i âdile ile sâbit ve mütehakkık olan 

Devlet müvâcehesinde mutasarrıfesi olduğum vakfın dâhilinde (silik) kenârında 

vâki‘ ma‘lûmetü’l-hudûd ve’l-etrâf yüz para i‘tibâr olunur bir kıt‘a sebzevât 

bostanının tamâmını geçen doksan iki senesi Ramazan-ı şerîf ibtidâsından doksan 

dört senesi Şaban-ı şerîf gâyete değin iki senelik beş yüz kuruşa müteveffâ-yı 

merkûm Polad Evadis’e icâre-i sahîha-i Şer’îyye ile ve îcâr ve (silik) eyledim 

merkûm dahi ber-minvâl-i muharrer istîcâr ve ve kabûl ile bedel-i îcârdan iki yüz elli 

kuruşunu nakden bana edâ ve teslîm idüp (silik) teslîmât sahhü’l-bâkî iki yüz elli 

kuruş alacak bâkî hakkımı kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât ile tereke-i vâfiyesine oğlu işbu 

merkûm Devlet vâzı‘ü’l-yed olmağın hâlâ meblağ-ı mezbûru tereke-i vâfiyesinden 

tarafı edâ ve teslîmi matlûbumdur didikde mezbûr Devlet cevâbında husûs-ı mezkûr 

minvâl-i muharrer üzere olduğunu ikrâr ve i‘tirâf idüp ancak babam müteveffâ-yı 

merkûm kable’l-vefât (silik) bedel-i îcâr olan meblağ-ı mezkûr beş yüz kuruşu 

tamâmen ve kâmilen müdde‘iye-i mezbûreye edâ ve teslîm ideriz deyu def‘-i 

meşrûhunu ba‘de’l-imhâl ve’l-istimhâl ityân-ı beyyineden izhâr-ı aczle müdde‘iye-i 

mezbûreye tahlîfe dahi tâlib olmadığına binâen mûcibince meblağ-ı mezbûr iki yüz 

elli kuruşu babası müteveffâ-yı merkûmun terekesinden müdde‘iye-i mezbûr Hâfız 

Hatun hâlâ edâ ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm Devlet’e tenbîh olunduğu huzûr-ı 

âlîlerine i‘lâm olundı fî 19 Zilka‘de sene 1294 (Konu: alacak) 

 

Numro 48 
 
Hüküm no: 80  

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Harar karyesi 

ahâlisinden Tahsin Beşe bin Abdullah nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis 

odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer Bab kazâsı kurâsından Ebu Karka karyesi ahâlisinden Merzuk bin Hüseyin 

müvâcehesinde işbu merkûm Merzuk yedinde olup mu‘âyene olunan boz renkli 

kancık dört yaşında bir re’s merkeb yedimde netâcen malım iken tarihden üç mâh 

akdem yedimden sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkûmun yedinde bulmamla 

bi’l-istihkâk taleb iderim didikde ol dahi cevâbında merkeb-i mezkûr kendi 

merkebimden doğma beş yaşında netâcen malım olmağla bi-hakkın vaz‘-ı yed iderim 

dimekle zikr olunan merkebin sinninde ihtilâf vukû‘una binâen her biri mazbûtü’l-
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esâmî kimesneler ile hayvan sinnine vukûf (silik) olan Na‘lband Ali ve 

Abdülmennan ve Hüseyin nâm kimesnelere irâe olundukda onlar dahi ba‘de’n-nazar 

ve’l-mu‘âyene merkeb-i mezkûr altı yaşında olduğunu (silik) müvâcehesinde alâ 

tarîki’ş-şehâde haberlerinden zâhir ve mütehakkık olup ol vechle merkeb-i mezkûrun 

(silik) tarafeynin beyân eyledikleri vakitlerine muhâlif olduğundan inde âmmeti’l-

meşâyih müdde‘î-i mzbûr Tahsin ve mûmâ-ileyh (silik) da‘vâları şer‘an lağv 

olunmağın mûcibiyle müdde‘î-i merkûm Tahsin da‘vâsı ve (silik) olmağla bî-vech-i 

Şer’î merkûm Merzuk’a mu‘ârazadan men‘ olunduğunu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine 

i‘lâm olundı fî 18 Zilka‘de sene 1294 (Konu: münaza‘a, (çalınan  merkebini 

başkasında bulduğuna dair)) 

 

Hüküm no: 81 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kürkciyan 

Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Zeyneb ve Elife binti Şeyho nâm 

hatunlara babalarından müntakil Sazgın karyesi türâbında kâin bir tarafdan Haşveci 

Memek ve bir tarafdan berber Bekir ve bir tarafdan Hacıoğlu Memek tarlaları ve bir 

tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a on (silik) bez olunur. Tarlada ve 

yine karye-i mezbûre türâbında kâin bir tarafdan Ahmed Ağa ve bir tarafdan 

Mehmed Ağa tarlaları ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a sekiz 

semen bezer olur gayrı tarlalarında olan beş sehimde birer sehimden ikişer sehim 

hisselerini meblağ ikişer yüz kuruş ve gayrısını ve ikişer kuruşdan cem‘an beş yüz 

yirmi kuruşa Abdurrahman bin Mehmed Sa‘id’e meclis-i idârede me’mûr huzûrunda 

nizâm ve ferâğ-ı kat‘î ile ve ferâğ-ı mezkûru ikrâr ve takrîre ve bedel-i mezkûru ahz 

ve kabza taraflarından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Hasan bin mezbûr Şeyho nâm kimesneyi 

vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediğini 

mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Yeşhan Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi ve 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde ber-

nehc-i şer‘-i âlî sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 19 Zilka‘de 1294 (Konu: Ferâğat) 
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Hüküm no: 82 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

An asıl Ankara vilâyet-i celîlesi dâhilinde Hankur karyesi ahâlisinden olup 

hâlâ Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-yı Atîk 

mahallesinde mütevellî ve bundan akdem Senk-i Tavîl Mahallesi sâkinelerinden iken 

fevt olan Fatıma binti Mustafa bin Hüseyin bin Sabr’ın hasren vâris olduğunu iddi‘â 

iden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Hasan bin Hamza bin Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘de 

Senk-i Tavîl Mahallesi sâkinlerinden ve müteveffiye-i mezbûrenin zevce-i târikesi 

imam Hüseyin bin Nu‘man müvâcehesinde müteveffiye-i mezbûre Fatıma binti 

Mustafa bin Hüseyin bin Sabr benim babam müteveffâ Hamza’nın li-ebeveyn kız 

karındaşı olup babaları ismi Mustafa dedeleri ismi Hüseyin ve Hüseyin’in babası 

Sabr olup ol vechle ben müteveffiye-i mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşı Hamza’nın 

oğlu olup ve terekesinin nısf hissesine hasren vâris ve benden gayrı nısf terekesine 

(silik) kimesnesin olmayup hâlâ işbu merkûm İmam Hüseyin zimmetinde beş yüz 

kuruş mihr-i mü’eccel  

 

Numro 49 

Ve elli kuruş kıymetlü bir aded meydanî çınarı ve yetmiş kuruş kıymetli bir 

aded belleme kürek ve yüz elli kuruş kıymetlü bir kat batağı ve yüz kuruş kıymetlü 

bir aded kilim ve kırk kuruş kıymetlü bir aded acem şalı kuşak metrûkâtı olup hâlâ 

meblağ-ı mezbûr beş yüz kuruş mihr-i mü’eccelini kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât idüp 

terekesinden nısfı bi’l-farîzâti’ş-Şer’îyye bana mevrûs olmuşiken henüz işbu merkûm 

imam Hüseyin Ağa kâffe-i terekesini ahz ve zabt ve zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kûdun aleyh olan beş yüz kuruşdan dahi nısfını bana edâ ve teslîm itmediğinden 

suâl olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ hisse-i irsiyyemi taleb iderim deyu ba‘de’d-

da‘vâ ve’s-suâl merkûm İmam Hüseyin cevâbında müteveffiye-i mezbûrenin 

sâlifü’z-zikr terekesine vaz‘-ı yedini ikrâr ve i‘tirâf idüp lâkin müdde‘î-i merkûmun 

ber-vech-i muharrer müdde‘â vâris olduğunu bilmem deyu inkâr idicek müdde‘î-i 

merkûm ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve 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 Mehmed bin Ali ve Mustafa bin Seyyid 

Ahmed ve Kara Mustafa bin Hüseyin ve şerbetci Mustafa bin Ahmed nâm 

kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Sâlih bin Veli ve Mustafa bin Hüseyin nâm kimesneler 
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li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzıra olup eserü’l-iştihâd ve fi’l-vâki‘ işbu müdde‘î-i 

merkûm Hasan’ın babası Hamza müteveffiye-i mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşı 

olup babaları ismi Mustafa ve ataları Güldâne ve dedeleri ismi Hüseyin ve merkûm 

Hüseyin’in babası ismi ced ve Maskat-ı re’sleri Sungur karyesi olup ol vechle 

müdde‘â-yı merkûm Hüseyin müteveffiye-i mezbûrenin karındaşı Hamza’nın sulbî 

oğlu olup nısf hisse-i terekesine vârisi ve terekesine müstehak âhar kimesnesi olduğu 

ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz 

deyu her biri edâ-yı şehâdet-i Şer’îyye eylediklerinde hayyiz (silik) olmağın 

mûcibiyle müdde‘î-i merkûmun verâsetine ba‘de’l-hükmi’ş-er‘iyye meblağ-ı mezbûr 

mihr-i mü’eccel ile eşyâ-i sâirenin nısfı müdde‘î-i merkûm Hüseyin’e edâ ve teslîme 

müdde‘î-i aleyh merkûm imam Hüseyin’e tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 10 Zilka‘de 1294 (Konu: verâset) 

 

Hüküm no: 83 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kayseriye 

Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Rekûş ve Emine binti Hacı Şerif Ağa 

nâm hatunlara pederleri mûmâ-ileyhden müntakil hisselerine ifrâz olunan beğlerbeği 

karyesi türâbında Tus ocağı nâm mahalde vâki‘ tarafları Hataloğlu ve Arikoğlu ve su 

ile mahdûd beş dönüm tarlada olan nısf hisse-i şâyia‘larını bin dokuz yüz kuruş bedel 

mukâbelesinde Bakkal Kara Mehmed bin Ali nâm kimesneye ferâğ-ı mu‘teber-i 

kat‘îyle ferâğa ve bedel-i mezkûru ahz ve kabz ve kendülerine teslîme ve ferâğ-i 

mezkûrı ve istîfâ-yı haklarını nizâm vechle meclis-i idârede me’mûru huzûrunda 

ikrâr ve takrîre taraflarından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Ahmed Efendi ibni mûmâ-ileyh 

Mehmed Şerîf Ağa’yı vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledikleri ve mûmâ-

ileyh dahi vekâlet-i mezkûru kabûl eylediğini her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye 

ve bâ-varak-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden ve mazbûtü’l-esâmî 

kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Mehmed Ağa bin Şerif Ağa ve Molla Mehmed bin Kara 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-i câhidde sâbit ve sübût-ı 

vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı 

fî 21 Zilka‘de sene 1294 (Konu: vekâlet) 

 

 



102 
 

Hüküm no: 84 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tevbe 

Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Fatıma binti 

Mustafa’nın verâseti zevc-i nâkihi gâib-i ani’l-beld Mısdık bin Ahmed ile min 

kabli’l-ebb ceddesi Hadice binti Abdullah ve sadriye sağîre kızı Fatıma’ya ve li-

ebeveyn amucası Mehmed’e münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları olan iki 

sehimden olup eshâm-ı mezkûreden üç sehmi zevc-i gâib-i merkûma ve iki  

 

Numro 50 

Sehmi cedde-i mezbûreye ve altı sehmi bint-i mezbûreye ve bir sehmi amm-

i merkûma isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra kıbel-i şer‘den sağîre-i 

merkûmenin tesviye-i umûruna Hacı Mehmed bin Mehmed vasî nasb ve ta‘yîn 

olunup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûru kabûl eyledikden sonra vasî-i 

merkûm ve verese-i kibârân taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i 

mezbûrenin terekesi tahrîr olan defter-i kassâmıdır ber-vech-i âtî zikr ve beyân 

olunur fî 13 Şa‘ban sene 1294 (Konu: tereke, taksim) 

 

 

 

Mahalle-i mezbûrede bir bâb menzil üç rub‘ hissesi 2000  kuruş 

Çift yüzlü yorgan Yusuf’da      101  kuruş 

Basma yüzlü Kanlı Hüseyin’de    75  kuruş  

Def‘a basr yüzlü döşek (silik) 1    7  kuruş 

Çift yüz döşek 1 aded Sarı Mehmed’e   64 ½  kuruş 

Def‘a çift yüzlü yorgan 1 aded     57  kuruş  

Basma yüzlü minder 2 aded Cum‘a Ağa’da  51  kuruş 

Köhne yorgan 1 aded Sarı Mehmed’e   25  kuruş 

…..sahan 5 aded vâris Mehmed’e     85  kuruş  

El leğeni 1 aded Cum‘a Ağa’da     31  kuruş 

Sağîr bâdibe 1 aded Osman Efendi’de    18  kuruş 

Şerbet tası 5 aded mûmâ-ileyh’de     30  kuruş 

Sahan 1 aded tas 1 aded Hacı Mehmed’e   20  kuruş  
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Sahan 3 aded Yusuf’da      20 ½  kuruş 

Lengeri 2 aded vasî Hacı Mehmed’e    14  kuruş  

Kublı tas 1 aded vâris Mehmed’e     8  kuruş  

İbrik 1 aded Vasî Mehmed’e     11  kuruş  

Cam tas 1 aded merkûmda      5 ½  kuruş 

Tebsi ve ….Çıkdar Hüseyin’de     8  kuruş 

Kazgan ve kapak  Yusuf’da     25 ½  kuruş 

(silik) kahve ibriği 11 aded      7  kuruş  

Şam‘dan ve gülgeni ammi Mehmed’e    16  kuruş 

Kurada tebsi 1 Yusuf’da      8  kuruş 

Çuka fermine 1 aded Ali’de    81  kuruş 

Mavi işmeli entâri merkûmda     35  kuruş  

Hisse entâri 1 aded Ali’de      11  kuruş  

Cangovin (?) entari ammi Mehmed 1 aded  16  kuruş 

Şerbet makremesi ve kağıt gömleği ammi Mehmed’e 30  kuruş 

Müşfa 4 kezâ       32  kuruş  

Labedli sırmalı döşeme 3 aded ammi Mehmed’e  30  kuruş 

Bedranek entari 1 aded Yusuf’da     30  kuruş  

Çift entâri 2 aded Yusuf’da      15  kuruş 

Çift don ve (silik)       5  kuruş  

Muşha 1 aded İsmail Ağa’da      13 ½  kuruş 

Çift entari 3 aded Yusuf’da    16 ½  kuruş  

Kırmızı çift parçaları vasîde     5  kuruş  

Şalı şalvar 1 aded     13  kuruş  

Çift şalvar 1 aded ammim Mehmed’e  8  kuruş  

Döşek çarşebi 1 aded   Yusuf’da   20  kuruş 

Tokma peşkir 1 aded Cum‘a’da    8 ½  kuruş 

Hind müşlhası acem boğcası 1 aded ammim Mehmed’e 26  kuruş  

Bir çift zir‘ 11 aded Yusuf’da      4  kuruş  

….parçası 4 aded Ammim Mehmed’e     20  kuruş  

Çanak 14 aded İsmail Ağa’da  9 aded 

Şerbet külbisi ve tebsi Cum‘a’da     6  kuruş  

Seccâde 1 aded Cum‘a Ağa’da     20  kuruş  

Bakır tas 1 aded Cum‘a’da       8,5  kuruş 
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Makas 1 aded vasîde     1  kuruş 

Atîk …. 2 aded berber Ahmed’e    11 ½  kuruş  

Sağîr sandık 1 aded Yusuf’da     6  kuruş  

Kebîr sandık 1 aded Ammim Mehmed’e   18  kuruş 

Atîk ve bıçak ve terlik Cum‘a’da     3  kuruş 

Ayine 1 aded Ammim Mehmed’e     11  kuruş  

Köhne kilim bir …….. Hüseyin’de    3  kuruş  

Ve müşha (?) kilim 2 berber Ahmed’e   35  kuruş 

Haşîr yasdık 4 aded Ammim Mehmed’e    6 ½  kuruş  

Çıkrık ve küb 3 aded Ammim Mehmed’e   7  kuruş  

Hasır Ammim Mehmed’e      3  kuruş 

Döşek çarşebi 1 aded       5 ½  kuruş  

Cem‘an yekûn        3429  kuruş  

 

Minha’l-ihrâcât 

Mesârif-i meyyit      150  kuruş  

Resm-i kısmet       82  kuruş 

Kaydiye       5  kuruş 

Dellâliye-i menkûlât     28 ½  kuruş 

Varaka ve pul bahâsı      2  kuruş  

Cem‘an yekûn     267 ½  kuruş  

 

Sahhü’t-taksîm         3161 ½ kuruş  

Hisse-i zevc-i merkûm      790  kuruş 5 para 

Hisse-i cedde-i mezbûre    526  kuruş  30 para 

Hisse-i bint-i mezbûre      1580  kuruş  10 para 

Hisse-i ammim merkûm Mehmed     263  kuruş 25 para  

 
 
Numro 51 
 
Hüküm no: 85 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki; Konya vilâyet-i celîlesi dâhilinde Esb Keşan karyesi 

ahâlisinden İsmail bin Ali nâm kimesne tarafından zikr-i âtî da‘vâya ve lede’l-iktizâ 

sulh ve ibrâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi bâ‘isü’l-i‘lâm İbrahim bin Hasan nâm 



105 
 

kimesne medîne-i Ayntâb de‘âvî mahkemesi odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-

takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer ormanlı aşîretinden Hasan bin 

Mustafa müvâcehesinde işbu merkûm Hasan bundan çend mâh akdem müvekkilim 

merkûmun malı olan beş aded koyun ve iki aded kilim ve bir aded perde ve bir aded 

kutun‘a (?) entari ve bir aded gümüş kemer ve çift altun küpesi cebr ve kerhen 

yedinden ahz ve kabz ve istihlâl idüp hâlâ eşyâ-yı muharrire-i mezkûrelerin kıymeti 

evvelen bin beş yüz kuruşa tazmîn olunması matlûbumdur deyu bi’l-vekâle tasaddî 

eylediği da‘vâ-yı mezkûrumdan meyânımıza muslihûn tavassutuyla meclis-i akdde 

makbûzum olan altı yüz kuruş mukâbelesinde vekâlet-i merkûm Hasan ile müsâlaha-

i sahîha-i Şer’îyye ile sulh ve râzı oldum merkûm dahi ber-vech-i muharrer sulh-i 

mezbûru kabûl idüp ba‘de tamâmi’l-akd husûs-ı mezkûra müte‘allika âmme-i de‘âvî 

yedinden ve kâffe-i îmân ve muhâsamâtdan merkûm Hasan’ın kabûlünü hâvî ibrâ-yı 

âm ve kâtı‘ü’n-nizâ‘ ve ıskât-ı hak itdim didikde merkûm Hasan husûs-ı mezkûr 

minvâl-i muharrer üzere olduğunu bi-tamâmihâ tâyi‘an kat‘iyyen ikrâr ve i‘tirâf 

eylediği müseccel ve huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 27 Zilka‘de sene 1294. 

 

Hüküm no: 86 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından İbni Eyyüb Mahallesi ahâlisinden ve Teb‘a-i Osmânî’den bâ‘isü’l-

i‘lâm Ohannes bin İbrahim nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında 

ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer 

mahalle-i mezbûre ahâlilerinden karındaşlarından Karabet ve Sarkes 

müvâcehelerinde mahalle-i mezbûrede kâin tarafları Protestan kilisesi ve Karuce bin 

Kerkur ve Köse Mihal hâneleri ve dehliz ile mahdûd ve bir bâb mülk menzilin 

tamâmı dört sehim i‘tibâriyle iki sehmi benim ve bir sehmi dahi işbu merkûmânın 

müştereken mülkümüz olup menzil-i mezkûr kâbil-i kısmet olmayup ancak 

mehâbeten bi’t-tamâm mümkün olup her birimiz ayruca bir hânede sâkin olmamız 

mümkün iken karındaşlarım merkûmân beni tasarrufdan men‘ etmeleriyle suâl 

olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ menzil-i mezkûrun mehâbât-ı bi’l-mekân olunması 

matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûmân cevâblarında müdde‘î-i 

mezbûru kelimât-ı meşrûhasında ba‘de’t-tasdîk alâ tarîki’l-münâvebe mühâyât-ı bi’l-

mekân olsun didiklerine binâen evvel emirde menzil keşf ve mu‘âyene olundukda 

kâbil-i kısmet olduğu ve mühâyâten bi’l-mekân mümkün olduğu tahakkuk eylediğine 

ve zâviyede takaddüm husûsu re’yi hâkime mahsûs olmağla binâenaleyh menzil 
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menzil-i mezkûrun fevkânî olan kıt‘asında evvelen merkûmân altı mâh müddetle 

sâkinler olup ve müdde‘î-i merkûm Ohannes tahtânî menzilde bir sene sâkin olmak 

üzere akd-i mehâyât olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm 

olundı fî 29 Zilka‘de sene 1294 (Konu: münâza‘a)  

 

Hüküm no: 87 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-yı 

Atîk Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Hacı Mahmud Ağa ibni 

(silik) nâm kimesnenin sulbiye sağîre kızı Nazîfe’nin tesviye-i umûrunu ve mal-i 

mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer‘den müstakîmü’l-etvâr bir vasî nasb ve 

ta‘yîn olunmak lâzım ve lâ büd olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve 

her vechle vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdir idüği zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî 

müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olan işbu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Ağa ibni Bektaş 

Ağa nâm kimesnei hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi 

hazretleri sağîre-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna vasî 

nasb ve ta‘yîn buyurup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûru kabûl ve 

merâsimi kemâ yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

ve imlâ olundı tahrîren fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe li-

sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. (Konu: vasi tayini) 

 
Numro 52 
 
Hüküm no: 88 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-yı 

Atîk mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hacı Mahmud bin (silik) 

sulbiye sağîre kızı Nazife’nin umûruna kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i Şer’î mansûb-ı 

vasîsi olan Mehmed Ağa bin Bektaş Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘-i kavîm-i 

lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre ahâlisinden işbu râfi‘ü’l-kitâb Feyzullah 

Ağazâde Mehmed Nuri Beğ Efendi ibni (silik) mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden olup mahalle-i mezbûrede kâin 

tarafları Hacı Efendi oğlu Ahmed Ağa ve (silik)zâde İbrahim Efendi ve Mehmed Ali 

hâneleri vedehliz ve Etşo oğlu hânesiyle mahdûd ve mümtâz bir bâsb hânede (silik) 

sehimde (silik) sehim hissesi olup lakin sağîre-i mezbûreniln menzil-i mezkûrda olan 

hissesinden gayrı ism-i mâl itlâk olunur nesnesi olmayup nafaka ve kisve bahâya 

eşedd-i ihtiyâcı olduğundan mâ‘adâ menzil-i mezbûr meşreb harabâ ve mâil-i türâb 
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olup imâret ve meremmetine sağîre-i mezbûrenin malı olmayub ve gallesi mü’netine 

kifâyet itmeyüp te’hîr olunur ise bi’l-külliyye münhedim olup sağîre-i mezbûreye 

gadr-ı küllî olmak mukarrer olmağla hisse-i mezbûresinin bey‘ olunması min külli’l-

vücûh hakkında enfa‘ olduğu cihetle bundan akdem menzil-i mezkûrda olan 

hissesinin bey‘-i içün kıbel-i şer‘den bana izn-i Şer’î virildiğine binâen hisse-i 

mezkûresi münâdî vâsıtasıyla müddet-i medîde sevk-i sultânîde ve mücemmi‘-i nâs 

olan mahallerde nidâ ve bey‘a arz olundukda rağbât-ı nâs inkıtâ‘ında kuruşa mûmâ-

ileyh Mehmed Nuri Beğ Efendi üzerinde karar ve ziyâde ile tâlib-i âhiar dahi zuhûr 

itmeyüp meblağ-ı mezbûr dahi hisse-i mezkûresinin el-yevm semen-i misli olduğu 

dahi zeyl-i kitâbda muharrirü’l-esâmî kimesnelerin ihbârlarıyla mütahakkık olmağın 

vesâyetim hasebiyle menzil-i mezkûrda olan hisse-i mezkûresi nizâm vehcle meclis-i 

idâre-i kazâ ve me’mûru huzûrunda müşterî-i mûmâ-ileyhe bey‘ ve teslîme izn-i 

Şer’î virilmek matlûbumdur didikde vasî-i merkûmun takrîri vâkı‘a mutâbık olduğu 

ecilden vasî-i merkûm Mehmed Ağa’ya izn virildiği mâ-vaka‘a  bi't-taleb ketb ve 

imlâ olundı tahrîren fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe li-serne 

erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. (Konu: vasîye satış izni) 

Şuhûdü'l-hâl:   

 

Hüküm no: 89 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsıdnan Harar karyesi 

ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Tahsin Kahaya bin Hamo nâm kimesne medîne-i 

mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan 

arz-ı hâlde ismi muharrer yine medîne-i mezbûre kurâsıdnan Kozluca karyesi 

ahâlisinden İsmail bin Tahir müvâcehesinde merkûm İsmail yedinde olup hükûmet-i 

seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan boz renkli bir re’s merkeb kendi malım 

olan merkebden doğma netâcen malım iken tarihden üç mâh akdem yedimden sirka 

ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkûmun yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb 

iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında merkeb-i mezkûru tarihden üç 

mâh on beş gün akdem Kilis’de Arab Mehmed nâm kimesneden yüz kırk yedi buçuk 

kuruşa iştirâ itdim müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer malı olduğunu bilmem 

deyu inkâr idicek müdde‘î-i merkûm Tahsin Kahya müdde‘âsını her biri muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden mazbûtü’l-

esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-
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şehâde idükleri ihbâr olunan karye-i mezbûre ahâlilerinden Şeyho bin Ahmed ve 

Molla Ali bin Şeyhli nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i 

âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibiyle merkeb-i mevsûf-ı mezbûru 

müdde‘î-i merkûm Tahsin Kahya’ya def‘ ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm 

İsmail’e tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 29 

Zilka‘deti’ş-şerîfe sene 1294 (Konu: münaza‘a, çalınan  merkebini başkasında 

bulduğuna dair) 

 

Numro 55 
 
Hüküm no: 90 

Üzerine rücû‘a mezbûre Elife Hatuna izn virmeğin mâ-vaka‘a  bi't-taleb 

ketb ve imlâ olundı tahrîren fi'l-yevmi's-sânî min şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf Şuhûdü'l-hâl: Hacı Karazâde Hacı Hüseyin, 

Tokatan oğlu Mustafa Ağa, Tokatan oğlu Abdülkâdir Ağa, muhzır Sinan Ağa ve 

gayruhum. (Konu: nafaka) 

 

Hüküm no: 91 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından 

Yalnızhâne Mahallesi sâkinlerinden bundan akdem fevt olan Mantaroğlu Mustafa bin 

Mustafa bin Hacı Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Aişe binti 

Mehmed ve Hadice binti İbrahim mezbûre Aişe’den mütevellidât kebîre kızları 

Hadice ve Aişe ve Fatıma ve Zeyneb ve mezbûre Zeyneb’den mütevellid sulbî sağîr 

oğlu Mustafa’ya inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra ve sağîr-i mezbûrun 

tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vâlidesi mezbûre Hadice hatun vasî nasb ve ta‘yîn 

olunup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl eylediği ve tashîh-i 

mes’ele-i mîrâsları sekiz sehimden olup eshâm-i mezkûreden üçer sehimden altı 

sehim zevcetân-ı mezbûretâna ve yedi sehimden yirmi sekiz sehmi bintân-ı 

mezbûretâna ve on dört sehim ibn-i merkûma isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver 

tahakkukundan sonra vasiyye-i mezbûre taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr 

ve terkîm ve beyne’l-verese tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 2 Zilhicce sene 1294 (Konu: 

tereke, miras taksim, vasi tayini) 
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Menzil der-mahalle-i mezbûre     5000  kuruş  

Eblehan’da Kasab dükkanı 1 aded    1000  kuruş  

Mahalle-i mezkûrede Abacı dükkanı 1    600  kuruş  

Battal Hayva’da karalık bağ 1    400  kuruş 

İbrahamlı türâbında ziyâretde …bağ   250  kuruş 

Kırka Sekmez’de bağ 1      200  kuruş 

(silik) bağ 1      500  kuruş 

Kilise (silik) bağ       300  kuruş 

Kilim 1 aded      50  kuruş  

…palaz 1 aded      30  kuruş  

Çuka hegbe      15  kuruş 

Tabanca        15  kuruş 

Tüfenk        1  kuruş 

Yatak (silik)       150  kuruş 

….yorgan 2      90  kuruş  

Minval 1       20  kuruş  

Bulgur kil 3      200  kuruş  

Avâni nühas 10      300  kuruş  

Çuval 1 aded      100  kuruş  

Zahîre (silik)       50  kuruş  

Hırdavât-ı menzil      100  kuruş  

Cem‘an yekûn       9430  kuruş  

 

Minha’l-ihrâcât       300  kuruş 

Techîz ve tekfîn      750  kuruş 

Zevce-i mezbûre Aişe’nin Mihr-i mü’eccel-i müsebbit bâ-i‘lâm-ı Şer’î  

Diğer zevce-i mezbûre Hadice’nin mihr-i mü’ahhar-ı müsebbit bâ-i‘lâm  75 kuruş 

Resm-i kısmet                 190 ¼ kuruş  

Kaydiye           14  kuruş  

Varaka bahâ          4  kuruş  

Dellâliye-i muhallefât         23  kuruş  

Cem‘an yekûn         2031 ¼  kuruş  
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Sahhü’t-taksîm                   7398 kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe            462 1/3 kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice            462 1/3 kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Hadice        1079  kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Aişe         1079  kuruş 

Hisse-i bint-i mezbûre …..         1079  kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre (silik)        1079  kuruş  

Hisse-i ibn-i merkûm sağîr Mustafa       2158  kuruş  

 

Verese-i merkûmelerden her bir asâleten ve vesâyeten hisseleri tamâmen ve kâmilen 

ahz ve istîfâ-yı hak itdikleri işbu mahalle şer‘ ve temhîr olundı. 

 
Numro 56 
 
Hüküm no: 92 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb civârında Hayme Nişîn 

Suclı aşîretinden Abdullah bin Yusuf nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis 

odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer Urfa sancağına tâbi‘ Seruce kazası kurasında Ali Şar karyesi ahâlisinden 

işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Arab Ramo bin Molla Eyüb müvâcehesinde işbu merkûmun 

yedinde olup hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan bir re’s boz 

renkli deve (silik) yedimde şirâen malım iken tarihden on dört sene akdem yedimden 

sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkûmun yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ 

taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında deve-i mevsûf-ı mezkûr 

gâib-i ani’l-meclis Ali Çul Beği oğlu Abdülkâdir Ağa’nın kendi mal olan devesinden 

doğma netâcen malı olup mezkûr deve kendi malım olan bir re’s (silik) day ile alâ 

tarîki’l-münâsafa iştirâ eyledim ol vechle müdde‘î bih olan deve-i mevsûf-ı mezkûr 

benim bâyi‘im Abdülkâdir Ağa’nın netâcen malı iken iştirâ eyledim ve bu (silik) 

şirâen benim bâyi‘im Abdülkâdir Ağa’nın netâcen malı olmağın bi-hakkın vaz‘-ı yed 

ider müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer malı olduğunu bilmem deyu def‘a 

tasaddî ve def‘-i meşrûhunu husûs-ı mezkûre ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları aşîret ahâlisinden Şeyh Sandal bin 

Hüseyin ve Osman bin Hamd ve Mehmed bin Mustafa nâm kimesnelerden sırran ve 

ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Rıdvan 
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bin Mahmud ve Mahmud bin Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe 

ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî isbât itmeğin mûcibince müdde‘î-i merkûm Abdullah’a 

da‘vâ (silik) müdde‘î-i aleyh merkûm Arab Ramo mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescîl 

ve huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 4 Zilhicce sene 1294 (Konu: münaza‘a, 

(çalınan  devesini başkasında bulduğuna dair)) 

 

Hüküm no: 93 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celÎlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-i 

Bostancı Mahallesi sâkinlerinden (silik) Yusuf oğlu Mehmed nâm kimesnenin zîr-i 

tasarrufunda mülk-i âdîsi olan medîne-i mezbûreye tâbi‘ (silik) kuyu karyesi 

türâbında kâin tarafları Hacı Musa oğlu garîb (silik) ve Ferizoğlu Kütez Ali tarlaları 

ve cebel ile mahdûd ve mümtâz tahmînen on üç semen bedel (silik) bir kıt‘a gayr-ı 

saf tarlada olan nısf hisse-i şâyi‘asını şerîki izniyle beş yüz bedel tesmiyesiyle ferâğ-ı 

mu‘teber-i kat‘iyle zevcesi önci Hacı Ali oğlu Ahmed’in kerîmesi Seni hatuna ferâğ 

ve teslîme ve ferâğ-ı mezkûru (silik) merkûmu ahz ve kabz eylediğini meclis-i 

idârede ve me’mûruna huzûrunda ikrâr ve takrîri tarafından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Mustafa Aya bin Hacı Mehmed nâm kimesneyi vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer’îyye 

ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eylediğini ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl 

eylediğini ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye mensûb oldukları mahallerinden 

mazbûtu’l-esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Elbekli oğlu Emin bin Haco Mustafa bin 

Kara Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde sâbit ve 

sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i’lâm 

olundı fî 5 Zilhicce sene 1294 (Konu: ferağ- vekâlet) 

Hüküm no: 94 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kuyucak 

Mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den Esteban veled (?) nâm (?) kimesne 

doksan yaşını mütecâviz hüsn ve ihtiyâr ve ma‘kûd olup (?) umûrunu ru’yet ve 

emvâlni hıfz ve hırâset itmekle adîmü’l-iktidâr vasîsi dahi olmamağla büyût-ı 

mezkûrun emvâlini hıfz ve hırâset ve umûr-ı lâzımesini ru’yet içün bir vasî nasb ve 

ta‘yîn olunması lâzım ve mühim olmağla mestûr-ı mezkûrun sulbiye kebîre kızı (?) 

oğlu işbu bâ‘isü’l-kitâb Esteban veled Nersez nâm kimesne her vechle mu‘temed ve 
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umûr-ı vesâyeti ru’yete kâdir idüği zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesnelerin 

meclis-i şer‘de haber virmeleriyle zâhir ve nümâyân olmağın ol vechle 

 

Numro 57 

Mu‘tere-i mezbûrun emvâlini hıfz ve hırâset ve sâir umûr-ı lâzımesini 

tesviye ve ru’yete merkûmun mülkünü kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda 

ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ 

yenbağî edâya müte‘ahhid ve mültezim oldukda ve vasî-i merkûm meclis-i şer‘de 

takrîr-i kelâm idüp vasîsi olduğum …mezbûr nafakaya ve kisve bahâya ihtiyâc ile 

muhtâc olmağla savb-ı şer‘den kadr-i kifâye meblağ farz ve takdîr olunmak bi’l-

vesâye matlûbumdur didikde vasî-i mezbûrun takrîr-i vâkı‘a mutâbık ve zikr-i âtî 

meblağ kadr-ı ma‘rûf olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî kimesneler 

ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver mütehakkık olmasın hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb 

tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri dahi işbu tarih-i kitâbdan i‘tibâren mestûh-ı 

mezbûr malından beher yevm altmış para nafaka farz ve takdîr buyurup meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûru külli yevm (?) mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı 

zarûriyesine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâne ve inde’z-zafer malına rücû‘a vasî-i 

mezbûr mülküne izin virmeğin mâ-vaka‘a  bi't-taleb ketb ve imlâ olundı fî 5 Zilhicce 

sene 1294. Şuhûdü'l-hâl:  Kerkur veled Artin, (?) Vartin veled Sarkes ve Karuc veled 

(silik) ve gayruhum. (Konu: vasi tayini ve nafaka) 

 

Hüküm no: 95 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından 

Kızılcamescid Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan Hacı Memek bin 

Ruşeni bin Abdullah’ın zevce-i menkûha-i metrûkesi olup ve zâtı ta‘rîf-i Şer’î ile 

mu‘arrafe olan işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Aişe binti nâm hatun meclis-i şerîfde müteveffâ-yı 

mezbûrun sulbiye kebîre kızı diğer Aişe hatuna tarafından vekîl-i müseccel-i Şer’îsi 

zevci Halil bin Hacı Halil mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

müteveffâ-yı merkûm Hacı Mememk zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh 

olan bin kuruş mihr-i mü’eccel alacak hakkımı bana kable’l-edâ ve’l-istîfâ vefât idüp 

tereke-i vâfiyesine müteveffâ-yı merkûmun kızı müvekkile-i mezbûre Aişe hatun 

vâzı‘atü’l-yed olmağla tereke-i mezkûreden olmak üzere meblağ-ı mezkûru taleb 

iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm Halil cevâbında müdde‘iye-i 
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mezbûre müvekkilesi (silik) babası müteveffâ-yı merkûmun zevce-i medhûlün bihâsı 

olduğunu ikrâr lakin mihr-i mezkûrun ne mikdar olduğu ma‘lûmum değildir deyu 

bi’l-vekâle inkâr idicek müdde‘iye-i mezbûre Aişe hatundan müdde‘âsına muvâfık 

beyyine taleb olundukda her biri zât-ı mezbûreyi ârifân ve ber-muktezâ-yı irâde-i 

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

ı mühür ve imzâ iden imam Molla Mustafa bin Abdullah ve muhtar Lütfullah bin 

Mahmud ve Mehmed bin Ahmed nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan mahal-i mezbûre 

ahâlilerinden Ali bin Azim ve Bektaş bin Evsu nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-

muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı 

mezkûr bin kuruş müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden olmak üzere 

müdde‘iye-i mezbûre Aişe hatuna edâ ve teslîme müvekkilesi mezbûre diğer Aişe 

hatuna izâfetle vekîl-i merkûm Halil’e tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 5 Zilhicce sene 1294 (Konu: alacak) 

 

Numro 58 
 
Hüküm no: 96 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Teşbeşar karyesi 

sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Fatıma binti Hasan nâm hatuna babası merkûmdan 

müntakil karye-i mezkûre türâbında vâki‘ tarafları karye-i mezkûre hâneleri Dad Ali 

ve Tahtacı Ali tarlaları ve nehr-i sâcur ile mahdûd ve tahmînen dört semen bezri 

müste‘îb bir kıt‘a sakî tarlanın tamâmının bin beş yüz kuruş bedel tesmiyesiyle 

medîne-i mezbûre idâre meclisi me’mûru huzûrunda (silik) vechle Kermeserli Hasan 

Ağa bin Osman nâm kimesneye ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘iyle ferâğa ve bedeli olan 

meblağ-ı mezkûru merkûm Hasan Ağa’dan tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ile 

istîfâ hakkını ikrâr ve takrîre tarafından zevci işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Ahmed Ağa bin 

Ömer nâm kimesneyi vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl eylediğini zât-ı mezbûreyi ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinde mazbtü’l-esâmî 

kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olan Mehmed bin Mikdad ve Hüseyin bin Mehmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde ber-nehc-i Şer’î sâbit ve sübût-ı 
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vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 17 

Zilhicce sene 1294 (Konu: Ferağ- vekâlet) 

 

Hüküm no: 97 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Telbeşar 

karyesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Meryem ve Elife binti Mehmed nâm 

hatunlara vâlideleri müteveffiye Elife Hatundan müntakil karye-i mezbûre türâbında 

kâin tarafları Sacur ve Ahmed Ağa ve Hasan Ağa tarlaları ve cebel ile mahdûd bir 

kıt‘a tahmînen otuz iki semen bezr alur sakî tarlada olan üç sehimde iki sehim 

hisselerini bin iki yüz altmış altı buçuk kuruş bedel ile Kermezli Osman oğlu Hasan 

Ağa nâm kimesneye ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘îyle ferâğa ve bedel-i ferâğ ahz ve kabza 

kendülerine i‘tâ ve teslîme ve ferâğ-ı mezkûru nizâm vechle meclis-i idâre me’mûru 

huzûrunda ikrâr ve takrîre taraflarından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm karındaşları ve arazi-i 

mezkûrenin sülüs hisse sâhibi Hüseyin bin Mehmed nâm kimesneyi vekîl ve nâib-i 

menâb nasb ve ta‘yîn ol dahi vekâlet-i mezkûreyi ber-vech-i muharrer kabûl 

eylediğini her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye mensûb oldukları mahallerinden 

mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl 

ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Ahmed Ağa ibni Ömer Ağa ve Mehmed 

Ağa ibni Mehmed Ağa nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer‘-i âlî hasm-ı 

câhidde sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu huzûr-ı âlîlerine arz ve 

i‘lâm olundı fî 17 Zilhiccetü’ş-şerîfe sene 1294 (Konu: Ferağ- vekâlet) 

 

Hüküm no: 98 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Hızır 

Çavuş Mahallesi sâkinelerinden ve zât-ı ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe işbu bâ‘isetü’l-

kitâb Hadice binti Ali nâm hatun meclis-i şerîfde mahalle-i mezbûre ahâlisinden 

Ahmed bin Ali nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm idüp 

zevc-i muhâli‘im gâib-i ani’l-beld Mehmed bin Mehmed ile hâl-i zevciyet 

beynimizde kâime iken firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve hâlâ bi-hakkı’l-

hızâne hacr-ı terbiyemde olan Ömer nâm sağîri bilâ-münfak ve lâ-nafaka-i Şer’î terk 

ve müddet-i sefer ba‘îd olan diyâr-ı âhara gidüp nafaka habsinden bir nesne irsâl 

itmemekle sağîr-i mezbûr nafaka ve kisve bahâya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olup 

gâib-i mezbûr Mehmed’in mezbûr Ahmed zimmetinde cihet-i karzdan iki bin kuruş 
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alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûrdan sağîr-i mezbûr Ömer’in nafaka ve kisvesine 

harc ve sarf itmek içün savb-ı şer‘den kadr-ı kifâye meblağ farz ve takdîr olunmak 

matlûbumdur didikde mezbûr Ahmed cevâbında gâib-i merkûm Mehmed’e cihet-i 

mezkûreden zimmetinde iki bin kuruş deyni olduğunu ve sağîr-i mezbûr Ömer oğlu 

olduğunu meclis-i şer‘de ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibince hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri dahi merkûm Ahmed’in deyni olan 

meblağ-ı mezkûreden sağîr-i mezbûr Ömer’e işbu tarih-i vesîkadan i‘tibâren  

 

Numro 59 

Beher şehr yirmi iki buçuk kuruş nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr 

buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâir 

levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa hâssa-i mezbûre Hadice hatuna ba‘de’l-izn 

meblağ-ı mezkûr yirmi iki buçuk kuruş vech-i meşrûh üzere mâh be-mâh mezbûre 

Hadice hatuna deyni olan meblağ-ı mezkûrdan edâ ve teslîme merkûm Ahmed’e 

tenbîh itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis 

aşara min şehr-i Rebiülâhir li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl: (Konu: alacak- nafaka) 

 

Hüküm no: 99 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde keşf ve terkîme ve ber-nehc-i şer‘-i 

kavîm tevzî‘ ve taksîmi içün cânib-i şerî‘at-ı garrâdan bi’l-iltimâs me’zûnen irsâl 

olunan Mevlânâ kâtib Es-seyyid Hâfız Mehmed Efendi ibni Abbas Haleb vilâyet-i 

celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Hayik Zımmiyân mahallesinde 

vâki‘ tarafları Osman Hoca ve Aslaver hâneleri ve tarîk-i âm ile mahdûd ve mümtâz 

münâza‘un fîh menzil üzerine varup belediye a‘zâsından Kahyazâde Mustafa Ağa 

ibni Hacı Mahmud Ağa ve mi‘mârbaşı ve ustalardan Ateş nazar ve Kerusek oğlu 

Kivrek ve sâir mazbûtü’l-esâmî ebniye ve sükûf ahvâline vukûf-ı tâmları olan bî-

garaz kimesneler hâzır oldukları halde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eyledikde meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda mahalle-i mezkûre ahâlilerinden ve teb‘a-i Osmânî’den iken 

bundan fevt olan Nersez veled Haçer nâm kimesnenin sulbî kebîr oğlu Artin ve 

kebîre kızları Yume ve A‘sa ve Hanım Dekürci ve Nusiye taraflarından vekîl-i 

müseccel-i Şer’îleri Alacacı işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Artin veled Kivrek nâm kimesne 

mahalle-i mezbûre ahâlisinden ve’l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrun nısf hissesine 



116 
 

mutasarrıf olan Kivrek veled Sarkiz muvâcehesinde üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp işbu (silik) akd-i meclis-i Şer’î olunan menzilinin nısf hissesi işbu 

mezbûr Kivrek’in babası müteveffâ Sarkiz’in ve diğer nısf hissesi dahi er karındaşı 

ve müvekkillerim merkûmun babaları müteveffâ Nersez’in müştereken mülkleri iken 

merkûmân Sarkiz ve Nersez kable’l-vefât hayatlarında menzil-i mahdûd-ı mezkûru 

meyânelerinde işbu tahdîd eylediğimiz mahalde fâsıla duvarı çekilmek ve dehliz 

müntehâsından ayrıca (silik) küşâd olunmak üzere tarihden sekiz sene akdem menzil-

i mezkûru kısmet-i sahîha-i Şer’îyye ile iktisâm idüp ve her birinin hissesi ba‘de’l-

ifrâz ve’t-ta‘yîn kısmet-i mezkûreye dâ‘îleri olup ancak fâsıla duvarı ve kapu küşâd 

olunmazdan mukaddem merkûmân müte‘âkiben vefât itmeleriyle kısmet-i mezkûre 

hâli üzere kalmış olmağla hâlâ sâlifü’z-zikr taksîmin işbu fâsıla duvarı binâ ver 

küşâd olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur didikde mezbûr Kivrek cevâbında menzilin 

tamamı müvekkil-i merkûmûn ile kendü beyninden insâfen mülk-i mevrûsları 

olduğunu ikrâr lakin kısmet-i sâbıkanın vukû‘unu külliyen inkâr itmekle vekîl-i 

mezbûr ber-vech-i muharrer müdde‘âsını Kirkor veled Levan (silik) veled İbraham 

nâm kimesneler ile isbât etmiş ise de tatyîben li’t-tarafeyn kısmet-i mezkûru ber-taraf 

eylediler be-tekrâr hâzırûn-ı bi’l-meclis kimesneler ile menzil-i mezkûrun her bir 

tarafını mu‘âyene ve takvîm idrek cânib-i şimâlinde olan tahtânî birbirine muttasıl iki 

oda ma‘a bir hazîne ve bir bâlu‘a (?) mağaza ve havlu-yı mu‘ayyeneyi vekîl-i 

merkûm Artin ve cânib-i cenûbunda bir bâb fevkânî oda ma‘a hazîne ve bir matbah 

ve havlu-yı mu‘ayyene mezbûr Kivrek hisselerine ve fevkânî menzilin tahtında 

bulunan menzil kapusı hizâsından dehlize kadar tûlen altı zirâ‘ fâsıla duvarı binâ ve 

inşâ ve mezkûr dehliz müntehâsında her bir hisse içün ayruca kapu küşâd olunmak 

üzere ba‘de’t-ta‘yîn ve’l-ifrâz ve’t-taksîm her birileriçün ifrâz olunan mahal asâleten 

ve vekâleten Kivrek’e teslîm olunup onlar dahi kabz ve teslîm eyledikden sonra 

merkûm Artin vekâleten ve mezbûr Kivrek asâleten kısmet-i mezkûreyi tâyi‘an ve 

kat‘iyyen ba‘de’r-rızâ her biri meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda istîfâ-yı hak itdiklerini 

bi’l-(silik) ve bi’l-vekâle ikrâr ve i‘tirâf ve her biri âharın kabûlünü hâvî kısmet-i 

mezkûreye müte‘allk âmme-i de‘âvîden ibrâ ve ıskât-ı hak itdikleri kâtib mûmâ-ileyh 

mahallinde ketb ve tahrîr ve mu‘âbeset olan ümenâ-yı şer‘le huzûra gelüb alâ 

vukû‘ihî inhâ ve takrîr eylediği tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 17 Zilhicce 

sene 1294 (Konu: taksim) 
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Numro 60 
 
Hüküm no: 100 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-yı 

Atîk Mahallesi sâkinelerinden ve bundan akdem fevt olan Dâ‘izâde Hacı Mehmed 

Emin Beğ bin Mustafa’nın sulbî sağîr oğulları Hasan bin Arif’in tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i Şer’îyye mansûb-ı vasiyeleri vâlideleri mu‘arrafetü’z-zât 

ve râfi‘at-i hâze’l-kitâb Hadice binti Hacı Arif Ağa nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde medîne-i mezbûrede han-ı eytâm müdürü mükeremetlü Osman Sâib Efendi 

ibni Hacı Mustafa Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp bundan 

akdem medîne-i mezbûre hânedânından izzetlü Battal Beğ bin Sâdık Beğ medîne-i 

mezbûrede kâin beyne’l-ahâlî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-etrâf Emir Ali hanı dimekle arîf 

handa olan kırk sehimde yedi sehim hissesini bundan akdem güzerân iden doksan 

senesi hilâlinde bey‘a arz eylediğine binâen mûmâ-ileyhin hisse-i mezbûresinden bir 

sehmini vasiyyeleri olduğum sağîrân-ı merkûmân içün şirâsına tâlibe olduğum 

cihetle taraf-ı Şer’îden izn-i Şer’î taleb eylediğimde hisse-i mezkûreden bir sehmini 

elli yedi aded yarım yüzlük Osmânî altunu mukâbelesinde şirâs sağîrân-ı merkûmân 

haklarında evlâ ve enfa‘ idüğini sekât-ı sahîha-i kelimât alâ tarîki’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a ihbârlarına binâen taraf-ı şer‘den bana izn-i Şer’î i‘tâsıyla me’zûniyete 

vesâyetim hasebiyle mûmâ-ileyh Battal Beğ’den yedi sehimde bir sehim hissesini 

tarih-i mezbûrede elli yedi aded yarım yüzlük Osmânî altunı mukâbelesinde sağîrân-ı 

mezbûrân içün iştirâ ve kabz eylemişdim ve semen olan meblağ-ı mezkûru dahi 

vasiyyeleri olduğum sağîrân-ı merkûmânın hasebü’n-nizâm işbu müdür-i mûmâ-

ileyhin zîr-i idâresinde olan eytâm sanduğında istibâhı olunmakda olan akçelerinden 

sarf olunmak üzere mûmâ-ileyh havâle olunmuşidi hâlâ müdîr-i mûmâ-ileyh meblağ-

ı mezbûru hüccet-i Şer’îyyeye rabt olunmadığı halde sarf edemeyeceğini iderek 

müddet-i mezbûren beru meblağ-ı mezbûru tarafıma edâ ve teslîm itmedi ve şirâ 

itmiş olduğum bir sehim hissenin deyni mukâbele-i nizâmiyesi icrâ kılınmadı ol 

vechle ben meblağ-ı mezbûr içün medyûne olduğumdan meblağ-ı mezbûru sanduk-ı 

mezkûrdan tarafıma i‘tâ ile sâlifü’z-zikr deynimi edâ ve tapu idâresinden dahi can-ı 

mezkûrdan bir sehim sağîrân-ı merkûmân isimlerine kaydı tashîh olunup iktizâ iden 

ilm-i haber kocanı dahi bi’l-vesâye tarafıma teslîm olunmak matlûbumdur didikde 

vasiyye-i mezbûrenin vâkı‘a takrîr-i meşrûhası mutâbık ve nefsü’l-emrde muvâfık ve 

hisse-i mezkûrenin dahi şirâsı sağîrân-ı merkûmân haklarında min kable’l-vücûh 

enfa‘ ve evlâ idüğini ve meblağ-ı mezbûr sehm-i mezbûrun semen-i misli idüği zeyl-i 
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kitâbda muharrirü’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla tekrar sâbit ve mütehakkık olduğu 

şer‘an zâhir ve nümâyân olmağla meblağ-ı mezbûr elli aded yarım Osmânî altununı 

sanduk-ı mezkûrdan vasiyye-i mezbûre Hadice hatuna hâlâ edâ ve teslîme müdîr-i 

mûmâ-ileyh Osman Sâib Efendiye tenbîh ve kuyûd-ı lâzımesinin dahi tashîh 

olunması iktizâ itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-

yevmi’r-râbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Zilhicce li-sene râbi‘ ve tis‘în ve mieteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl:  

 

Hüküm no: 101 

Bismillâhirrahmânirrahîm hezerân-ı hamd ü senâ ol vâkıf-ı mecmu‘atü 

gülistân dünyâ kâşif-i hakâyık ve dekâyık-ı ulûm-ı âlem bâlâ hazretlerine raf‘ olunur 

ki Bostan Saray cihân insanı râyiha-i reyyâhî-i hayât ile gûyâ andelîb-i lisân şükr-

ni‘met ferâvâlini ile nağme saray eyledi ve cevâhir-i salavât ve zevâhir-i necâbet ol 

gonca-i gülzâr envâr-ı nesâr-ı risâlet ve sünbül-i feyz-i nübüvvet gül-i nâzik bostan 

adn-i adnânı nihâl-i mu‘tedil terkîb gülzârı Hâşim Mmuhammedü’l-Mustafa 

sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem hazretlerine ihdâ olunur ki ümmetini şâri‘-i meyve 

dâr-ı hayrete hidâyet ve meclis-i bâğ-ı cinâna da‘vet eyledi binâen alâ zâlik bu kitâb-ı 

meşkîn nisâbın tahrîrine bâ‘is ve bâdî ve bu anberîn-i nekâbın imlâ ve tastîrine âdî 

oldur ki medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-i Atîk mahallesi sâkinlerinden 

sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât ve râğıbü’s-sadakât  

 

Numro 61 

Olup bir seneden beru emrâz-ı müzmine illetine mübtelâ olan Hüseyin bin 

nâm kimesne bu gülistan-ı dünyânın hazâni ve sebzezârının meclis-i kânî olmağla 

eşcâr-ı nâ-pâyidâr ve esmârı bî-karâye olduğunu mülâhaza kılup bülbül-i hazân rûhu 

feyz-i tenden tîrân ve riyâz-ı hayâtda âşiyân tutmadan es-sadakati kaydiye li’l-meâl 

yevm-i yü’haz el-mücrimûn bi’l-tevâs mağhûmuna âlim olup eşcâr-ı hayrâtın 

semerâtı dâime ve bahâr-ı hasaânın ezhârı bâkıye olmağla hulûs-ı beyt sâdıkına ve 

safâ-yı tavbiyyet hâlise ile meclis-i şer‘-i şerîf-i Ahmedî ve meclis-i dîn-i münîf-i 

Muhammedî sallallâhu ta‘âlâ aleyhi ve sellem alâ şâri‘ihâda vakf-ı âtiyü’l-beyâna li-

ecli’t-tescîl ve’l-itmâm emrü’t-tekmîl mütevelliye nasb ve ta‘yîn eylediği hâlâ zevce-

i menkûha-i medhûlün bihâsı Kalenderzâde kerîmesi Nazîfe binti Hacı Mehmed 

mahzarında ikrâr-ı sahîh-i Şer’î ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î idüp yedimde ve taht-ı 

tasarrufumda mülküm olup hâlâ mahalle-i mezbûrede kâin tarafları Kürt Vekas ve 
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Encakcı Hacı Abdi ve demirci oğlu Mehmed bin Maho ve Hasan Beşe oğlu Ömer 

hâneleri ve dehliz ile mahdûd ve mümtâz bir bâb mülk menzilde olan nısf hisse-i 

şâyi‘amı ve yine medîne-i mezbûreye tâbi‘Siyam karyesi türâbında Karayer dimekle 

arîf nâm mahalde kâin tarafları tarîk-i hâs ve beytmezci oğlu Mustafa tarlası ve çul 

tarla mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a gars itdirmiş olduğum tahmînen bin altı yüz 

kürûmu müştemil mülk bağımı mülkümden ihrâc ve hasebeten lillâhi’l-azîm ve 

tâliben li-marazati’l-kerîm vakf-ı sahîh-i mü’eyyed ve habs ve muhallid ile vakf ve 

habs idüp şöyle şart eyledim ki sâlifü’z-zikr nısf hissemizden ve bağ-ı mahdûd-ı 

mezkûr evvelen mütevellî yediyle icâr ve isti‘lâl olunup senevî her ne hâsıl olur ise 

evvelen menzil-i i‘mâr ve bağ-ı mezbûr tımar olunup bâkî fazla gale her ne kalur ise 

evân fazladan iki batman iç yağı iştirâ ve iki aded berât i‘mâl olunup mahalle-i 

mezbûrede kâin câmi‘-i şerîfide îkâd oluna ve bâkî fazla olunup rûhum içün isticlâb-ı 

du‘â oluna ve bunlardan fazla gale her ne kalur ise vakf-ı mezbûra mütevellî olanlar 

kendi umûrlarına harc ve sarf eyleye ve vakf-ı mezbûra ben hayatda oldukca kendim 

mütevellî olup ba‘de vefâtihî işbu hâzıra-i bi’l-meclis zevcem mezbûre Nazîfe Hatun 

mütevelliye olup ba‘de vefâtihâ mezbûre Nazîfe hatunun li-ebeyn er karındaşı 

Kalender oğlu Mehmed Sa‘id mütevelli ola ba‘de vefâtihî evlâd-ı evlâd-ı zükûrînin 

ekber ve erşedi batnen ba‘de batnin ve karnen ba‘de karnin mütevellî ola ve evlâd-ı 

zükûru münkariz olur ise evlâd-ı inâsının sinnen kebîre ve reşîdesi batnen ba‘de 

batnin karnen ba‘de karnin mütevellî olalar el-iyâzü billâh te‘âlâ evlâd-ı inâsı dahi 

bi’l-külliyye münkariz olur ise hâricden hâkimü’ş-şer‘ ma‘rifetiyle bir dindar 

kimesne mütevellî nasb ve ta‘yîn olunup üslûb-ı sâbık üzere amel eyleye deyu hatm-i 

kelâm ve istîfâ-yı merâm idüp menzil ve bağ-ı mezkûreleri fâriğân-ı ani’ş-şevâgıl 

mütevelliye-i mezbûreye teslîm ol dahi vakfiyet üzere kabz ve teslîm eyledikden 

sonra vâkıf-ı merkûm kelâmını semt-i vikâkdan cânib-i şikâk âzim ve mütevelliye-i 

mezbûre ile husûmet ve nizâ‘a câzim olup ....ve hükm-i Şer’îyye tâlibân vâkıf-ı 

mezbûr vakfından rücû‘ ve kâfî evvel mülküme idhâl murâdımdır didikde hâkim-i 

mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri âlem bi’l-hilâf beyne’l-

eimmetü’l-eşrâf cidâl hasîmine....nazar ve mubtil hayr olmakdan hazer idüp 

imâmeyn-i hümâmeyn kavli üzere lüzûmuna hükm-i Şer’î ve kazâ-i sarîh-i mer‘î 

idüp min ba‘d vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım olup nakz ve nakzına mecâl ve ta‘bîr ve 

tebdîline imkân ve adîmü’l-ihtimâl oldı fe-men beddelehû ba‘de mâ semi‘ahû fe-

innemâ ismuhû ale’l-lezîne yübeddilûne semî‘un alîm tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin 

min şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl: Kürd Osman’ın oğlu Mehmed Ağa Debbağ Ömer’in oğlu Ahmed Ağa, 

bıçakcı Hacı Abdi Ağa, Kalenderoğlu Bekir, ...oğlu Abdülkâdir Ağa, kâtib Hâfız 

Mehmed Ali Efendi, kâtib-i mahkeme Mehmed Zühdi Efendi, kâtib Hasan Sırrı 

Efendi, muhzır İzzet Ağa, muhzır Sinan Ağa ve gayruhum. (Konu: vakıf) 

 

Numro 62 
 
Hüküm no: 102 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

kazâsı kurâsından Güllü karyesi sâkinelerinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Güllü binti 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfde bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde 

ismi muharrer karye-i mezbûre ahâlisinden zevci mübâyini Şerif bin Bekir 

muvâcehesinde işbu merkûm Şerif benim zevc-i dâhilim iken tarihden on dört mâh 

akdem güzerân iden doksan üç senesi Şevval-i şerîf hilâlinde İbrhaim Şehr 

karyesinde karındaşım yanında sâkine iken merkûm beni hânesine getürmek üzere 

gelüp meyânemizde münâza‘a zuhûr itmekle merkûm benim hâşâ sümme hâşâ din ve 

imânıma sebt ve şetm idüp ol vechle ben kendüden meyâne olup tarih-i mezbûreden 

beru mu‘âmele-i zevciyete inkıyâd itmeyerek karındaşın indinde sâkine olmuşidim 

el-hâletü hâzihî suâl olunup zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh mihr-i 

mü’eccelim olan iki yüz kuruş bana edâya ve iddetim iktizâsına değin beni infâka 

merkûm Şerîf’e tenbîh-i Şer’î olunmak murâdımdır deyu da‘vâ itdikde lede’s-suâl ol 

dahi cevâbında müdde‘iye-i mezbûre Gülli hatuna ol mikdar kuruş mihr-i mü’eccel 

tesmiyesiyle zevce-i medhûlün bhâsı olduğunu ikrâr ve mâ‘adâ müdde‘âsını ba‘de’l-

inkâr müdde‘iye-i mezbûre Gülli Hatun ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsını 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 Güllü karyesi ahâlisinden 

Vakkas Kâhya bin Hamo ve İbrahim Şehr karyesi ahâlisinden Hafız Mehmed bin 

Mehmed ve Yalu kahya bin Ahmed ve Ali bin Mustafa ve Hasan bin Mehmed nâm 

kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan İbrahim’e Şehr karyesi ahâlisinden Bet oğlanın oğlu Ali 

bin Mehmed ve İbiş’in oğlu Seydi ve Güllü karyesi ahâlisinden Kör Hüseyin’in oğlu 

Mehmed bin Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i 

şerîf-i âlî isbât itmeğin mûcibince müdde‘iye-i mezbûre Güllü hatuna zevci merkûm 

Şerif’den meyâne olmağla ber-vech-i meşrûh şer‘an lâzım gelen müsemmâ-yı 

meblağ-ı merkûm iki yüz kuruşa müdde‘iye-i mezbûre Güllü hatuna hâlâ edâya ve 
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iddeti iktizâsına değin infâka merkûm Şerîf’e tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 25 Zilhicce sene 1294 (Konu: mihr-i müeccel) 

 

Hüküm no: 103 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kozanlı 

Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Osmânî’den iken bundan akdem fevt olan Keşiş 

oğlu Akvican bin Ağya’nın verâseti zevcesi Ruşkun binti Bedros ile vâlidesi Ağsa 

binti Kivrek ve sulbî kebîr oğulları Karuç ve Sarkes ve Nersiz ve Ağya ve kebîr 

kızları Sâre’ye ve (silik) ve sağîre kızı Rahile ve sağîr oğulları Muses ve Artin’e 

münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları üç yüz altmış sehim i‘tibâriyle sühhâm-ı 

mezkûreden kırk beş sehm zevce-i mezbûre Ruşkun’a ve altmış sehm ümm-i 

mezbûre Ağsa’ya ve otuz dörder sehimden yetmiş dört sehim bintûn-ı merkûmûna ve 

on yedişer sehimden elli bir sehim bintât-ı mezbûrâta isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver 

tahakkuk ve sağîre mezbûre içün amuca Aköb ve sağîrân-ı mezbûrân içün vâlide 

Ruşkun vasiyye ve vasî nasb ve ta‘yîn olunup merkûmân her biri ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl eylediklerinden sonra vasî-i merkûmân taleb ve 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîme ve beyne’l-verese bi’l-arîzati’ş-

Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun tereke defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 21 Zilhicce sene 1294 (Konu: tereke, vasi tayini, 

taksim)  

Menzil der-mahalle-i mezbûre    4000  kuruş  

Reşvankârî cedîd halı 1      250  kuruş 

Diğer ferhari (?) halı 1      180  kuruş 

Kirkiv (?) kilim 1      190  kuruş 

Diğer ....kilim        85  kuruş 

Cedîd kilim 1       135  kuruş 

Sofra         30  kuruş  

Pelaz 2        20  kuruş 

Siyah ve beyez pelaz 1       50  kuruş  

Toz örtüsü         21  kuruş 

Atîk beyaz pelaz        35  kuruş  

Çaput tenür yorganı       41  kuruş  

Keçe 1        30  kuruş  
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Numro 63 

Def‘a çuval 2         20  kuruş 

Karyede olan çuval 2        30  kuruş  

Yeşil yüzlü döşek Ve yorgan ve yasdık 1 kat     225  kuruş  

Def‘a yorgan 2         165  kuruş 

Frenk çini sarı yüz yorgan ve kırmızı yüzlü döşek ve yasdık 1 kat 265  kuruş  

Ayntâb basma yüzlü yatak kat 1      165  kuruş 

Kırmızı yüz yüzlü yatak kat 1     250  kuruş  

Kırmızı ve sarı yüzlü yatak kat 1     230  kuruş  

Küçük yorgan kat 1       90  kuruş  

Haşir yasdık 8        120  kuruş 

Atîk (silik)          10  kuruş  

Evânî nuhas birinci 6      248  kuruş  

Evâni nuhas ikinci 5      232  kuruş 

Evani nuhas üçüncü 7       300  kuruş  

Don kazanı 1        90  kuruş 

Bulgur ve ...       140  kuruş  

Siyah şelh        25  kuruş 

Demirkıran        80  kuruş  

Nükûd-ı mevcûde       15.265-1/3 kuruş  

Dükkan eşyâsı        300  kuruş  

Hırdavat-ı menzil      350  kuruş  

Cem‘an yekûn        23.681 1/3 kuruş  

 

Minha’l-ihrâcât  

 

Mesârif-i meyyit              81 1/3 kuruş 

Resm-i kısmet      590  kuruş 

Kaydiye        35  kuruş  

Varaka bahâ       15  kuruş  

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese   7211/3  kuruş  

 

Hisse-i zevce-i mezbûre (silik)     (silik)  

Ümm-i mezbûre Elife           3826 ¼ kuruş 
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Hisse-i ibn-i merkûm Tarver     2168 kuruş 16 para 

Hisse-i ibn-i merkûm (silik)     2168 kuruş 16 para 

Hisse-i ibn-i merkûm Nersez    2168 kuruş 16 para 

Hisse-i ibn-i merkûm Ağya    2168 kuruş 16 para 

Hisse-i ibn-i merkûm Muses     2168 kuruş 16 para 

Hisse-i ibn-i merkûm Artin     2168 kuruş 16 para 

Hisse-i bint-i mezbûre Sare    1084 kuruş 8 para  

Hisse-i bint-i mezbûre Evsan    1084 kuruş 8 para  

Hisse-i bint-i mezbûre Rahle    1084 kuruş 8 para  

 

Hüküm no: 104 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Taşlaki 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Tornacı oğlu Artin bin 

Sarkiz’in verâseti zevce-i metrûkesi Maryem binti Artin ile kendüden mukaddem 

fevt olan zevcesi Ruşkun’dan mütevellid sulbî kebîr oğlu Kirkor ve mezbûre 

Maryem’den mütevellid sulbî sağîr oğlu Artin ve sağîre kızları Ruşkun ve Hanım’a 

inhisarı şer‘an zâhir ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları kırk sekiz sehim i‘tibâriyle olup 

sühhâm-ı mezbûreden altı sehim zevce-i mezbûre Maryem’e ve on dörder sehimden 

yirmi sekiz sehim ibnetân-ı merkûmâna ve yedişer sehimden on dört sehim bintân-ı 

mezbûretâna isâbet ve sağîrûn-ı merkûmûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

vâlideleri mezbûre Maryem vasî nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâiyet-i mezkûreyi ba‘de’l-kabûl vasiyye-i mezbûre talebiyle ve ma‘rifet-i şer‘le 

tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 25 Zilhicce sene 1294 

(Konu: tereke, vasi tayini, taksim) 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre    4800  kuruş 

Delük karyesinde bağ 1 kıt‘a      300  kuruş  

Yine karye-i mezbûrede pınarbaşında bağ 1   100  kuruş 

Yine mahal-i mezkûrda beyaz bağ 1    1000  kuruş  

Pinek mezra‘asında bağ 1     250  kuruş 

Mahal-i mezbûrda harâbe bağ 1    20  kuruş  
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Numro 64  

Beğlerbeği karyesinde bağ 1     200  kuruş 

Mahal-i mezbûrda nısf hisse diğer bağ   100  kuruş 

Pederkend tarîki üzerinde bağ     150  kuruş  

Serkiz’de siyah bağ 1      600  kuruş 

Barak nâhiyesinde Ağca karyeli Ali Beğ ve halef 

pederinde mezrû‘ât 6 kil hınta 4 kil şa‘ir    400  kuruş  

akdarı mevcûd inaber 15 kile     150  kuruş  

yatak kat 1        240  kuruş  

inder aded 3       40  kuruş  

atîk münakkaş kilim 1     20  kuruş  

siyah pelaz kilim 1     25  kuruş  

evâni nühas 18      720  kuruş  

küb 5        30  kuruş  

tahta anbar        40  kuruş  

def‘a anbar       40  kuruş  

atîk sanduk 1      10  kuruş 

katire (?) 2       10  kuruş 

lengeri ve sahan ve çanak 7    7  kuruş  

hırdavât-ı menzil      100  kuruş 

cem‘an yekûn      9382  kuruş  

minha’l-ihrâcât 

Devenin oğlu Karabet’e deyn    65  kuruş 

Aynlı oğlu Nersez’e deyn    70  kuruş 

Tahtacı Nersez’e deyn     70  kuruş 

Berecallı Artin’e      240  kuruş  

Arslan oğlu Agob’a      70  kuruş 

Demirci Keloğlan’a      13  kuruş  

Yagıb oğlu Kirkor’a      15 ¼  kuruş 

Çulfa Eyüb’e       25  kuruş  

Kazgancı Karabet’e      35  kuruş  

Öni Kızı Tuti’ye deyn     1000  kuruş 

Kirkor’a deyn      65 ½  kuruş 

Zevcesi Maryem’e      42  kuruş  
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Resm-i kısmet      192  kuruş  

Kaydiye       14  kuruş 

Varaka bahâ      5  kuruş  

Cem‘an yekûn     1922 ½  kuruş  

Sahhü’t-taksîm     7459 ¼  kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre Maryem 932 ½  kuruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Kirkor   2175 ¼  kuruş  

Hisse-i ibn-i merkûm Artin   2175 ¼  kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Ruşkun  1087 1/3 kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Hanım   1087 1/3 kuruş  

Hüküm no: 105 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kozanlı 

mahallesi sâkinlerinden bundan akdem fevt olan Keşiş oğlu Agobcan nâm 

kimesnenin sulbî sağîr oğulları Muses ve Artin nâm sağîrlerin tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer‘den bir müstakîmü’l-etvâr kimesne vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

lâ-büd olmağın emânet ve istikâmet ile mevsûfe idüği zeyl-i kitâbda muharrerü’l-

esâmî kimesneler ihbârlarıyla mütehakkık ve lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

mütebeyyin olan sağîrân-ı mezbûrânın vâlideleri ve işbu bâ‘isü’l-kitâb Ruşkun binti 

Bedros nâm hatunu sağîrân-ı merkûmânın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i 

umûrlarına ve mal-ı mevrûslarını ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve 

merâsimini kemâ yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-işrîn min şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe 

li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf (Konu: vasi tayini) 

Şuhûdü’l-hâl: Hacı Nikos Ağa, Bezci Kivrek Ağa, cebeci Evanes Ağa, kuyumcu 

Yarseh Karabet Ağa, Evan Kirkor, Milletyan oğlu Evanes, Yarsum oğlu Karabet ve 

gayruhum. 

 

Numro 65  
 
Hüküm no: 106 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kozanlı 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Keşiş oğlu Agobcan bin 

Ağya’nın sulbiye sağîre kızı Rahle’nin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve lâ-büd olmağın istikâmet ile mevsûfe ve her vechle 
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vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire idüği zeyl-i rakîmde muharrerü’l-esâmî 

kimesnelerin ihbârlarıyla tahakkuk iden sağîre-i mezbûrenin amucası işbu bâ‘isü’l-

kitâb Kivrek bin Ağya nâm kimesneyi hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsni-

ma’âb Efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin 

tesviye-i umûruna vasî nasb ve ta‘yîn buyurup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûru kabûl ve merâsimini kemâ yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-işrîn min şehr-i 

Zilhicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf (Konu: vasi tayini) 

Şuhûdü’l-hâl: Hacı Nikos Ağa, Bezci Kivrek Ağa, cebeci Evanes Ağa, kuyumcu 

Yarseh Karabet Ağa, Evan Kirkor, Milletyan oğlu Evanes, Yarsum oğlu Karabet ve 

gayruhum. 

 

Hüküm no: 107 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Amo 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan bereszan (?) şeyhi Hacı 

Mehmed Efendi bin Hacı Hasan Efendi’nin verâseti zevce-i metrûkesi Hadice binti 

Mehmed ile sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Ahmed’e inhisârı ve tashîh-i mes’ele-i 

mîrâsları on altı sehimden olup sühhâm-ı mezbûreden iki sehim zevce-i mezbûreye 

ve on dört sehim ibnân-ı merkûmâna isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkuk idüp ve 

sağîrân-ı merkûmânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vâlide ve hâzaneleri 

mezbûre vasiyye nasb ve ta‘yîn olundukdan sonra vasiyye-i mezbûre taleb ve 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 26 Zilhicce sene 1294 (Konu: tereke, vasi tayini, 

taksim) 

 

Mushaf-ı şerîf  1      50  kuruş  

En‘âm-ı şerîf 1       20 kuruş  

Menzil der-mahalle-i mezbûre    8000  kuruş  

Zülfikar karyesinde bağ 1     500  kuruş  

Yine karye-i mezbûrede bağ 1    400  kuruş  

Karye-i mezbûrede Yekrek oğlu yedinde bağ 1  800  kuruş 

Yatak kat 1        200  kuruş 
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Şaka kilim 1      50  kuruş 

Müsta‘mel kilim 1     25  kuruş 

Kirkid karî kilim 1     25  kuruş 

Müsta‘mel halı 1      30  kuruş 

Evâni nühas 12      400  kuruş 

Kebabcı dükkanı 1     500  kuruş 

Kavaf handa dükkan gediği     200  kuruş 

Bamleke karyesinde tarla etrâfında eşcar   300  kuruş 

Yine hacı Ahmed yedinde tarlada olan eşcâr  500  kuruş 

Karagöz vakfında bağ       50  kuruş  

Tüfenk 1        30  kuruş 

Arı nısf hissesi        60  kuruş  

Cem‘an yekûn          12.320     kuruş  

 

Minha’l-ihrâcât     

Techîz ve tekfîn      300  kuruş 

Resm-i kısmet              200 ½ kuruş 

Kaydiye       18 ½  kuruş 

Varaka bahâ       6  kuruş  

 

Sahhü’t-taksîm           11695 kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice    1461 1/3 kuruş  

Hisse-i ibn-i merkûm Mehmed          5116 kuruş 22 ½ para  

Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed          5116 kuruş 22 ½ para  

 

Numro 66 
 
Hüküm no: 108 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbni Eyyüb 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hacı Hasan bin Hacı Mehmed 

bin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb binti Hacı Seyyid Mehmed ile 

mezbûre Zeyneb’den mütevellid sulbî sağîr oğlu Ali ve sağîre kızı Fatıma’ya ve 

zevce-i mutlakası Hadice binti Abdullah’dan mütevellid sulbî sağîr oğlu Mehmed ve 

sulbiye kebîre kızları Sultan ve Şâkire’ye münhasıra oldukdan sonra zâtı ta‘rîf-i Şer’î 
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ile mu‘arrafe olan zevce-i mezbûre Zeyneb hatun tarafından zikr âtî meblağı taleb ve 

da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi babası işbu bâ‘isü’l-i‘lâm merkûm Seyyid 

Mehmed meclis-i Şer’î şerîf-i enverde ibn-i sağîr-i merkûm Mehmed’in kıbel-i 

şer‘den vasî-i mansûbesi zevce-i mutlaka-i mezbûre Hadice mahzarında üzerine bi’l-

vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı merkûm Hacı Hasan hâl-i hayatında 

tarih-i i‘lâmdan on sene akdem bin kuruş mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle kızım ve 

müvekkile-i mezbûre tezvîc idüp akd-i nikâh beynlerinde kâime iken mihr-i mezkûru 

müvekkilem mezbûreye kable’l-edâ ve’l-istîfâ vefât itmekle müteveffâ-yı merkûmun 

tereke-i vâfiyesinden tarafıma edâve îfâya vasî-i mezbûre Hadice hatuna tenbîh 

olunmak matlûbumdur didikde vasî-i mezbûre cevâbında müdde‘î-i vekîl-i mezbûrun 

müvekkilesi kızı mezbûre müteveffâ-yı merkûmun zevce-i medhûlün bihâsı 

olduğunu ikrâr lakin mihr-i mü’eccel-i mezkûrun ne mikdar olduğu ma‘lûm değildir 

inkâr idicek müdde‘î-i vekîl-i merkûm Hacı Seyyid Mehmed’den ber-vech-i 

muharrer müdde‘âsına mutâbık beyyine taleb olundukda her biri ber-muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinde zîr-i 

mestûreye vaz‘-ı mühür ve imzâ iden İmam Hâfız Mehmed Hilmi Efendi ibni Abbas 

ve Muhtar (silik) Ağa ibni Mustafa Efendi ve Mehmed Arif Ağa ibni Ali nâm 

kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Mehmed Ağa ibni Mustafa ve Ahmed bin Ahmed nâm 

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

ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı mezkûr bin kuruşu müteveffâ-yı merkûmun tereke-i 

vâfiyesinden olmak üzere müdde‘î-i vekîl-i merkûm Seyyid Hacı Mehmed Ağa’ya 

edâ ve teslîme vasî-i mezbûre Hadice hatuna tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 27 Zilhicce sene 1294 (Konu: mihr-i müeccel 

talebi) 

 

Hüküm no: 109 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbn-i 

Eyyüb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Tâlibzâde Mehmed Ağa 

ibni Seyyid Tâlib bin Abdullah nâm kimesnenin verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hadice binti Süleyman ile kebîre kızları Nüfûs ve Ayus ve Nazife ve 

sağîre kızı Menûre ve Kerîme ve sağîr oğlu Mehmed Tâlib’e inhisâr şer‘an zâhir ve 

âşikâr oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâyinlerinden olup medîne-i Ayntâb 
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mahallâtından Amo maahllesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Hanefi bin 

Memek nâm kimesne meclis-i şer‘de müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesine 

vaz‘-ı yedi mütehakkık olan zevce-i mezbûre Hadice hatun tarafından husûmet ve 

redd-i cevâba vekîl-i müseccel-i Şer’îsi dâmadı Mehmed Sâlih Efendi 

muvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Mehmed Ağa zimmetinde sabun bahâsından 

iki bin iki yüz kuruş alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûru tarafıma kable’l-edâ ve’l-

îfâ vefât idüp tereke-i vâfiyesine işbu vekîl-i merkûm müvekkilesi mezbûre Hadice 

hatun vaz‘ü’l-yed olmağın hâlâ meblağ-ı mezkûru tereke-i vâfiyesinden olmak üzere 

tarafıma teslîme tenbîh olunmak matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i 

merkûm cevâbında husûs-ı mezkûru külliyen inkâr idicek müdde‘î-i merkûm ber-

vech-i meşrûh müdde‘âsını 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 

Mehmed bin Mehmed ve Hâfız Mehmed bin Ahmed ve İmam İsmail Efendi ve Hacı 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Ali Beğ bin Hacı Osman ve 

kebabcı Mehmed bin Mahmud nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ba‘de’l-

isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı mezkûru müteveffâ-yı merkûmun 

tereke-i vâfiyesinden olmak üzere müdde‘î-i merkûm Hanefi Mehmed’e edâ ve 

teslîme vekîl-i mûmâ-ileyh (silik) Efendiye tenbîh olunduğu huzûr-ı âlîlerine i‘lâm 

olundı fî 27 Zilhicce sene 1294 (Konu: alacak- borç) 

 

Numro 67  
 
Hüküm no: 110 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb 

mahallâtından Tevbe mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Fatıma binti Ahmed 

nâm meclis-i şer‘de  mahalle-i mezkûre ahâlisinden zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü’l-

i‘lâm Mehmed Emin ibni Mehmed muvâcehesinde işbu Mehmed Emin bundan 

akdem dört yüz kuruş mihr-i mu’ahhar tesmiyesiyle zevc-i dâhilim olup tarih-i 

i‘lâmdan altı gün akdem beni bâinen tatlîk itmekle zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kûdun aleyh olan dört yüz kuruş mihr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet ve mi’net-i 

süknâmı taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında müdde‘iye-i 

mezbûre ber-minvâl-i muharrer dört yüz kuruş mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i 

medhûlün bihâsı olduğunu ikrâr lakin müdde‘iye-i mezbûre tarih-i mezbûrede 

zimmetim olan meblağ-ı mezbûrdan fâriğa olup nafaka-i iddet ve mi’net-i süknâmı 
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kendi üzerine almak üzere hâlâ taleb olunduğunda (silik) mukâbelesinde mezbûreyi 

hul‘ eyledim mezbûre dahi ber-minvâl-i muharrer hul‘-i mezbûru ikrâr idüp ol vechle 

müdde‘iye-i mezbûrenin bende hakkı yokdur deyu def‘le mukâbele ve ber-vech-i 

muharrer def‘-i meşrûhunu husûs-ı mezbûre (silik) ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i 

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

ı mühr ve imzâ ile imam İsmail Efendi bin Hüseyin ve Hacı Osman Beğ bin Osman 

ve ve Mehmed bin Ahmed ve Abdülkâdir bin Mustafa nâm kimesnelerden evvelen 

sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan Hacı İbrahim bin Hâfız Mehmed ve tâife binâdan Fatıma ...binti (silik) ve 

Hadice binti (silik) Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i 

şerîf-i âlî isbât itmeğin ba‘de’l-hükm müdde‘iye-i mezbûre Fatıma hatuna da‘vâ-yı 

mezkûresiyle merkûm Mehmed Emin’e bî-vech-i Şer’î mu‘ârazadan men‘ olunduğu 

huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 28 Zilhicce sene 1294 (Konu: mihr-i mü’eccel 

alacak) 

Hüküm no: 111 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Şeyh 

Süleyman Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ali bin Mustafa bin 

Mehmed’in zevce-i menkûha-i metrûkesi zâtı ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe olan işbu 

bâ‘isetü’l-i‘lâm Zeliha binti Ali nâm hatun meclis-i şer‘de müteveffâ-yı mezbûrun 

sulbiye-i sağîre kızı Hadice’nin kıbel-i şer‘den vasî-i mansûbesi ve li-ebeveyn 

amucası Mehmed Efendi ibni merkûm Mustafa muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı merkûmun zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun 

aleyh (silik) iki yüz kuruş mihr-i mü’eccel alacak hakkımı bana kable’l-edâ vefât 

itmekle tereke-i vâfiyesine vasî-i merkûm Mehmed Efendi vaz‘-ı yed itmeğin 

meblağ-ı mezkûru tereke-i vâfiye-i mezkûreden hâlâ taleb iderim suâl olunup îcâbı 

icrâ buyrulmak matlûbumdur didikde ol dahi cevâbında müdde‘iye-i mezbûre 

müteveffâ-yı merkûmun zevce-i medhûlün bihâsı verese-i mezbûreden olduğunu 

ikrâr ve mihr-i mezkûr ne mikdar olduğunu bilmem deyu inkâr idicek müdde‘iye-i 

mezbûreden ber-vech-i muharrer müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olundukda 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 imam Hacı Mehmed Efendi 

bin Mehmed ve Mehmed Ali bin Hacı Osman ve Mustafa bin Ahmed nâm 

kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 
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oldukları ihbâr olunan Akkaş bin Hacı Mehmed ve Ahmed bin Ali nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm 

mûcibince meblağ-ı mezkûr bin iki yüz kuruşu müteveffâ-yı merkûmun tereke-i 

vâfiyesinden müdde‘iye-i mezbûreye edâ ve teslîme vasî-i merkûm Mehmed 

Efendi’ye tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 27 

Zilhicce sene 1294 (Konu: mihr-i mü’eccel alacak) 

 

Hüküm no: 112 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Gazaz 

Bölüğü Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan İmamzâde Hafız 

Mehmed Efendi ibni Mehmed bin Mehmed nâm kimesnenin verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkeleri Hadice binti Abdullah ve Fatıma Mehmed Ağa ile sulbî kebîr 

oğulları Mehmed Rif‘at Efendi ve Abdülmennân ve Abdülkâdir ve zevcetân-ı 

mezbûretân Hadice ve Fatıma ve bintân-ı mezbûretân İmeş ve Nüfus hanımlar 

taraflarından vekîl-i müseccel-i Şer’îleri  

 

Numro 68 

İşbu bâ‘isü’l-i‘lâm Abdülmennân Efendi nefsinden ve vârisûn-ı mezbûrûn 

taraflarından vekâleten medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i mezbûre 

mahallâtıdnan ehl-i Cefâ mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Hoca Mehmed bin Abdullah’ın sulbî kebîr oğlu Mehmed Ali muvâcehesinde işbu 

merkûm Mehmed Ali’nin babası merkûm Culfa Mehmed ile benim müvekkillerim 

mevrûse müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hâfız Mehmed Efendi taraflarından altışar yüz 

kuruş yed ve mallarından vaz‘ ile bin iki yüz kuruş hınta ve şa‘ir iştirâ idüb hâsılâtını 

meyânelerinde ittisâfen taksîm olunmak üzere ba‘de akdi’l-mukâvele güzerân iden 

doksan iki senesi hilâlinde işbu hâzır-ı bi’l-meclis Ali Mantar karyeli  şerîk 

Mehmed’e alâ tarîki’l-münâza‘a def‘ ve teslîm ile merkûm (silik) Mehmed dahi 

müteveffiyân-ı merkûmân içün zer‘ idüp hâlâ hesab idrâk itmezden mukaddem 

babam Hafız Mehmed Efendi ve Hoca Mehmed müte‘âkiben ikisi dahi fevt olup 

sene-i mezbûrede bizlerin gıyâbında işbu merkûm Mehmed Ali ol mezrû‘ât hâsılâtını 

ihrâc sene-i âtiyede zer‘ olunmak üzere ol hâsılâtdan merkûm Şerîh Mehmed’e on 

kile hınta ve beş kile şa‘ir def‘ ve teslîm ile yine mekrûm dahi müşterî olmak üzere 
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zer‘ idüp yine doksan üç senesi hâsılâtını dahi idrâk idüp yine merkûm Ali sene-i 

mezbûre hâsılâtını bizlerden habersiz olmayup hâsılâtdan doksan dört senesinde zer‘ 

itmek üzere yine müşterek hâsılâtımızdan on kile hınta ve beş kile şa‘ir def‘ ve teslîm 

ile yine (silik) olmak üzere doksan dört senesi zer‘ idüp cem‘an üç senelik benim 

müvekkillerim hissesine isâbet iden cem‘an iki yüz seksen semen hınta ve yüz yirmi 

semen şa‘ir hissemizi işbu merkûm Mehmed Ali ahz ve istihlâk eylediğinden 

halefü’z-zikr hınta ve şa‘irin tarafıma teslîmi bi’l-asâle ve bi’l-vekâle matlûbumdur 

deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl evvelâ hâzır-ı merkûm Şerbetci Mehmed’den lede’s-

suâl müdde‘î-i vekîl-i merkûm Abdülmennân Efendi kelimât-ı meşrûhasında tasrîf 

idüp merkûm Mehmed Ali cevâbında fi’l-hakîka iki kile hınta ve yirmi kile şa‘ir 

iştirâ eyledim ve mezrû‘ât-ı mezkûrât müstakillen babam müteveffâ-yı merkûm Hoca 

Mehmed’in cihetle ahz eyledim müdde‘î-i merkûmun iki senesi hâsılâtından dahi 

işbu şerbetci Mehmed’den bir şey almadım deyu müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i 

muharrer müdde‘âsını külliyen inkâr idicek müdde‘î-i asîl ve vekîl-i merkûm ber-

vech-i muharrer müdde‘âsını ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-

i mestûre mensûb oldukları mahallerinden mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden evvelen 

sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan İmamzâde Mehmed Efendi ve Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî isbât itmeğin mûcibince müdde‘î-i 

aleyh merkûm Mehmed Ali’nin ikrârı olup müdde‘î-i asîl ve vekîl-i merkûm 

hisselerine âid olan on altı kil hınta ve on kil şa‘îr müdde‘î-i asîl ve vekîl-i merkûm 

Abdülmennân Efendi’ye hâlâ edâ ve teslîme merkûm Mehmed Ali’ye tenbîh 

olunduğu huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 28 Zilhicce sene 1294 (Konu: hak taleb) 

 

Hüküm no: 113 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Hızır 

Çavuş mahallesi sâkinelerinden ve zâtı ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü 

hâze’l-kitâb Hadice binti Bekir nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i 

mezbûre ahâlisinden Ahmed bin Ali nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve bast-

ı ani’l-merâm idüp zevce-i menkûhası olduğum gâib-i ani’l-beld Ferîk Mehmed bin 

Mehmed beni bilâ nafaka ve lâ-infak-ı Şer’î terk ve müddet-i sefer ba‘îd olan diyâr-ı 

âhara gidüp nafaka habsinden bir sene indimde bırakup ve ba‘dehû bir şey dahi irsâl 

itmemekle ben dahi henüz nafaka ve kisve bahâya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olup 

zevcim gâib-i mezbûr Ferîk Mehmed’in işbu merkûm Ahmed zimmetinde iki bin 
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kuruş cihet-i karzdan alacak hakkı olmağla meblağ-ı mezkûr iki bin kuruşdan nafaka 

ve kisve bahâya harc ve sarf içün kıbel-i şer‘den kadr-ı ma‘rûf  

 

Numro 69 

Meblağ farz ve takdîr olunmak matlûbumdur didikde mezbûr Ahmed 

cevâbında gâib-i merkûm Ferik Mehmed cihet-i mezkûreden zimmetinde iki bin 

kuruş deyni ve borcu olduğunu ve mezbûre Hadice gâib-i merkûmun zevce-i 

menkûhası olduğunu ve huzûr-ı şer‘de bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf itmeğin 

mûcibince hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsni-maâb efendi hazretleri dahi 

mezbûre Hadice’ye ba‘de’t-tahlîf-i Şer’î zevci gâib-i merkûmun işbu medyûn-ı 

mukırr-ı merkûm Ahmed zimmetinde cihet-i mezkûreden alacak hakjkı olan meblağ-

ı merkûm iki bin kuruşdan zevce-i mezbûre Hadice içün işbu tarih-i hüccetden 

i‘tibâren beher şehriye otuz kuruşdan cem‘an üç yüz altmış kuruş nafaka ve kisve 

bahâ arz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr otuz kuruşun her biri kuruşunu 

külli yevmin mezbûre Hadice kendüye nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı 

zarûriyesine harc ve sarfa zevce-i mezbûre Hadice hatuna ba‘de’l-izni’ş-Şer’î 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr otuz kuruş vech-i meşrûh üzere mâh be-mâh mezbûr 

Hadice hatuna îfâ ve teslîme medyûn-ı mukırr-ı merkûm Ahmed’e tenbîh olunmağın 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min 

şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve tis‘în ve meteyn ve elf 

Şuhûdü'l-hâl: (Konu: nafaka talebi) 

 

Hüküm no: 114 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Çukur 

Mahallesi sâkinlerinden ve medîne-i mezbûre tüccâr ve mu‘teberânından işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm Kürkcü oğlu Agob Ağa bin  nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde medîne-i mezbûre mahallâtından İbn-i Eyyüb mahallesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem fevt olan Tâlibzâde Mehmed Ağa ibni Tâlib bin Abdullah nâm 

kimesnelerin sulbî sağîr oğlu Mehmed ve sulbî kızı Münevvere ve (silik) tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb-ı vasiyyeleri ve müteveffâ-yı merkûmun tereke-i 

vâfiyesine vaz‘-ı yedi mütahakkık olan zevcesi Hadice binti Süleyman Ağa nâm 

hatun tarafından husûmet ve redd-i cevâba vekîl-i müseccel-i Şer’îsi damadı 

Mehmed Sâlih Efendi ibni Hacı Mustafa müvâcehesinde mütevefâ-yı merkûm 



134 
 

Mehmed Ağa kable’l-vefât tarihden bir sene akdem güzerân iden doksan üç senesi 

Zilka‘de yirmi sekiz tarihinden Ali Efendi odasında mevcûd anbarda olan hınta ve 

şa‘irden üç yüz kile hınta beher kilesi iki mecîdiye i‘tibâriyle altı yüz mecîdî ve iki 

yüz kile şa‘ir ve beher kilesi bir mecîdiyeden iki yüz mecîdiye ve cem‘an sekiz yüz 

mecîdî mukâbelesinde bana bey‘ idüp ve meblağ-ı mezbûru bi’t-tamâm ve’l-kemâl 

yedimden ahz ve kabz idüp lakin teslîm ve kabza bulunmadın müteveffâ-yı merkûm 

mevcûd olan mezkûr hınta ve şa‘iri mahal-i âhara bey‘ ve teslîm ile istihlâk idüp 

meblağ-ı mezbûrdan on üç bin dokuz yüz kuruş mecîdî olarak tarafıma teslîm idüp 

gayr-ı ez-teslîmât sahhü’l-bâkî müteveffâ-yı merkûm zimmetinde yüz altmış dört 

buçuk sim-i hâlis mecîdî vâcibü’l-edâ alacak hakkımı kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât 

itmekle tereke-i vâfiyesine işbu vekîl-i mûmâ ileyhin müvekkilesi Hadice hatun 

müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesine bi’l-asâle ve bi’l-vesâye vâzı‘atü’l-yed 

olmağın hâlâ meblağ-ı mezbûru taleb deyu meâl-i takrîrine muvâfık bir kıt‘a sened 

ibrâz ve irâesiyle ba‘de’d-dv ve’s-suâl vekîl-i mûmâ ileyh cevâbında mezbûr Hadice 

hatun müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedini ikrâr lakin müdde‘î-i 

merkûm Agob Ağa’nın ber-vech-i muharrer müdde‘âsını inkâr idicek müdde‘î-i 

merkûm Agob müdde‘â-yı meşrûhasını husûs-ı mezbûre ârifân ve 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 İmam Hâfız Mehmed Efendi bin Mehmed 

ve Ivaz bin Ahmed ve Attarzâde Hâfız Mehmed Efendi ve İsmail bin İsmail nâm 

kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Kal‘aağası zâde Mehmed Emin Ağa ibni Mustafa ve 

Ken‘anzâde Hacı Mustafa Ağa ibni Hacı Abdullah nâm kimesneler  

 

Numro 70 

Şehâdetleri ile bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef 

ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı mezbûr yüz altmış dört buçuk mecîdiyeyyi müdde‘î-i 

merkûm Agob Ağa’ya hâlâ edâ ve teslîme müvekkile-i mezbûre Hadice hatuna 

izâfetle vekîl-i mûmâ ileyh Sâlih Efendi’ye tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine i‘lâm olundı fî 28 Zilhicce sene 1294 (Konu: alım-satım, alacak-borç) 
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Hüküm no: 115 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kozanlı 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Keşişoğlu Agobcan bin Ağya 

bin Agob nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi Oşkon binti Bedros ile vâlidesi 

Ahsa ve sulbî kebîr oğulları Garuc ve Sarkiz ve Nersez ve Ağya ve sağîr oğulları 

Nuses ve Artin ve sulbiye kebîre kızları Sarye ve Evhane ve sağîre kızı Rahle’ye 

münhasıra olup sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûbe-i 

vasiyyeleri mezbûre Doşkon ve Betun merkûmûn ve vâlide-i mezbûre taraflarından 

zikr-i âtî husûs da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Kivrek bin 

Bedros nâm kimesne meclis-i şer‘de müteveffâ-yı merkûmun medyûnlarından olup 

medîne-i mezbûre sarrafânından ve Teb‘a-i Osmâniye’den ve Humus (?) tâife Sâlih 

bin (silik) müvâcehesinde müvekkillerim merkûmûnun mevrûsları müteveffâ-yı 

merkûmun işbu merkûmun Sâlih zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘den beş yüz kuruş 

alacak hakkı olup meblağ-ı mezbûru müteveffâ-yı merkûm kable’l-vefât taleb 

esnâsında inkâr idüp ancak on dört buçuk aded sim-i hâlis mecîdîye deyni ve borcu 

olduğunu bi-tav‘ihî ikrâr ve i‘tirâf idüp ve mezkûr on dört buçuk medîciye dahi 

müteveffâ-yı merkûm kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât itmekle meblağ-ı mezbûr 

müvekkillerim merkûmûna mevrûs olmağın hâlâ meblağ-ı mezbûr on dört buçuk 

mecîdî bi-hükmi’l-ikrâr taleb iderim deyu bi’l-vekâle ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi 

cevâbında fi’l-hakîka cihet-i mezkûre dört buçuk mecîdî müteveffâ-yı merkûma 

deynim olduğunu ikrâr etmişdim lakin on aded mecîdî ziyâde deynim var deyu ikrâr 

itmedim deyu müdde‘î-i vekîl müdde‘î-i merkûmun ziyâde müdde‘âsını külliyen 

inkâr idicek müdde‘î-i vekîl-i merkûm ber-vech-i muharrer ziyâde müdde‘âsını 

husûs-ı mezbûra ârifân ve 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 

Evanes Ağa bin Evanes ve bezci Kivrek bin Ağya ve Kirkor bin Kirkor ve Karabet 

bin Evadis nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Kirkor bin Ağya ve Kirkor ibni Ağya nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî isbât itmeğin mûcibince 

mezbûr on dört buçuk mecîdîyi müdde‘î-i vekîl-i merkûm Kivrek’e edâ ve teslîme 

müdde‘î-i aleyh merkûm Sâlih’e tenbîh olunduğu huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm 

olundı fî 28 Zilhicce sene 1294 (Konu: alacak-borç) 
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Hüküm no: 116 

Bostancı çocuk Mustafa’nın oğlu Ahmed müstahfız bedel-i …olan Cakcak 

oğlu Mehmed’e borcu olup merkûm Ahmed’in karşındaşı Mustafa medyûn-ı 

merkûm Ahmed’den dolayı nesnesine iki yüz elli kuruş kendi tarafından Cakcak oğlu 

zevcesi Aişe hatuna virmek üzere ta‘ahhüd ve sâmûn ve borçlu olduğunu meclis-i 

de‘âvîde ikrâr ve takrîr eylemiş olduğu işbu mahalle kayd ve şerh olundı fî 20 

Kânûn-ı evvel sene 1294 (Konu: alacak- borç) 

 

Hüküm no: 117 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtınan Şeyh 

Süleyman Mahallesi sâkinlerinden iken bundan fevt olan Ali bin Mustafa bin 

Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeliha binti Ali ile sulbiye sağîre 

kızı Hadice ve li-ebeveyn er karındaşı Mehmed Efendi ve Şerif ve kız karındaşı 

Hadice’ye münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları kırk sehimden olup sühhâm-ı 

mezkûreden beş sehmi zevce-i mezbûreye ve yirmi sehmi bint-i mezbûreye ve altışar 

sehimden on iki sehmi ihvân-ı merkûmâna ve üç sehmi ahvet-i mezbûreye isâbeti 

inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sağîre-i mezbûrenin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den  

 

Numro 71 

Vasî-i merkûm Mehmed Efendi vasî nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi vesâyet-i 

mezkûreyi ba‘de’l-kabûl vasî-i merkûm taleb taleb ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr 

ve (silik) ve beyne’l-verese bi’l-ferdiyyeti’ş-Şer’îyye tevzi‘ ve teslîm olan müteveffâ-

yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur fî 27 Zilhicce sene 

1294 (Konu: tereke, vasi tayini, taksim) 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre     2000  kuruş 

Yatak kat 2        235  kuruş  

Sağîr yorgan        25  kuruş  

Seccâde 1 aded       20  kuruş  

Müsta‘mel hâşe 2 aded      30  kuruş  

Müşellah 1 aded       75  kuruş  

Çenâre zebûn 1 aded      60  kuruş  
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Çuka fermene        50  kuruş  

Kemer ve fes ve çorab      23  kuruş 

Postal         10  kuruş  

Kundura         20  kuruş  

Tak tabanca 1 aded      23  kuruş  

Zahîr anbarı       40  kuruş  

Küb 2 aded        10  kuruş 

….50….6 müd       12  kuruş  

…         50  kuruş  

Bekmez 25        100  kuruş  

Bakır parça 8 aded      180  kuruş 

…(silik)         1  kuruş  

Demir mangal 1 aded      5  kuruş  

Sağîr sandık       3  kuruş  

Sarı tas        3  kuruş  

(silik) kürsü       5  kuruş  

Perdi hasır 2       10  kuruş  

Gömlek 5        13  kuruş  

Alaca entari        12  kuruş  

Tanmatan karyesinde bağ 1 aded     300  kuruş  

Körkin karye nısf hisse …     200  kuruş  

Bostancı karyesinde koyun ve kuzu    150  kuruş  

Hırdavat-ı menzil      25  kuruş  

Cem‘an yekûn       4169  kuruş  

 

Minhâ’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn        150  kuruş  

Zevce-i mezbûrenin mihr-i mü’ecceli bâ-i‘lâm  400  kuruş 

Resm-i kısmet        70,5  kuruş  

Kaydiye        6,5  kuruş  

Varka         2  kuruş  

Cem‘an yekûn            1428 ¼ kuruş  

Minha’t-taksîm        2740  kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre     342  kuruş 20 para 
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Hisse-i bint-i mezbûre      1370  kuruş 5 para 

Hisse-i ahi-i merkûm Mehmed Efendi   411  kuruş 2 para 

Hisse-i ahi-i merkûm (silik)      411  kuruş 2 para 

Hisse-i ihvet-i mezbûre     205  kuruş 21 para 

 

Hüküm no: 118 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Seng-i 

tavîl mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Boyunsuzoğlu Ahmed 

bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma binti Ömer ile sulbî 

bezoğlu Ahmed ve kebîr kızı Zeyneb ve sağîre kızı Abduş’a inhisârı şer‘an zâhir ve 

âşikâr oldukdan sonra tashîh-i mes’ele-i mîrâsları otuz iki sehimden olup sühhâm-ı 

mezkûreden dört sehme zevce-i mezbûreye ve on dört sehim ibn-i merkûm ve 

yedişer sehimden on dört sehmi bintân-ı mezbûrât Zeyneb ve Ayyuş’a isâbeti inde’ş-

şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra sağîr-i merkûm Ahmed’in tesviye-i umûruna 

ammîsi Osman bin Mehmed ve sağîre-i mezbûre Abuş’un tesviye-i umûruna vâlidesi 

mezbûre Fatıma hatundan vasiye ve vasî nasb ve ta‘yîn olunup mezbûrân dahi ber-

vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi ba‘de’l-kabûl vesâyân-ı mezbûrân taleb ve 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve tersîmine ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 28 Zilhicce sene 1294 (Konu: tereke, vasi tayini, 

taksim) 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre  5000   kuruş  

Bakır batman 13,5    720   kuruş  

Kahve …1      41   kuruş  

……      95   kuruş  

Döşek 1     52   kuruş  

Yorgan 4            200     kuruş  

Yasdık 3     65   kuruş  

Sandal 2     32   kuruş  

Mefrûş halı 1    120   kuruş 
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Numro 72 

Kilim 2                105  kuruş  

Bulgur         80  kuruş  

Şam‘dan ve sarı tas       10  kuruş  

Urfa (silik)        50  kuruş  

Siyah şişesi 4        4  kuruş  

Küb 3        10  kuruş  

….yasdık 3        15  kuruş  

Demir hurdaları        20  kuruş  

Çuval ve hurc 3 aded      20  kuruş  

Cem‘an yekûn                6660  kuruş 

Minha’l-ihrâcât      

Techîz ve tekfîn       400  kuruş  

Mihr-i mü’eccel (silik) mezbûreye     1000  kuruş  

Cağar Ahmed veresesine deyni    1140  kuruş  

Osman’a deyn       65    kuruş  

Resm-i kısmet        117  kuruş  

Kaydiye         10  kuruş  

Varaka bahâ        3    kuruş  

Dellâliye (silik)        32  kuruş  

Cem‘an yekûn                1751  kuruş  

 

Minha’t-taksîm beyne’l-verese        4909 kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre      613 1/3 kuruş  

Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed      2147 ½ kuruş  

Hisse-i bint Zeyneb        1073 ¼ kuruş  

Hisse-i bint Ayyuş        1073 ¼ kuruş 

 

Hüküm no: 119 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbni Eyyüb 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Abdullah bin Mehmed’in sulbî 

sağîr oğlu Abdülkâdir’in vâlide hâzınesi işbu bâ‘isetü’l-kitâb Aişe binti Şa‘ban nâm 

hatun hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb bi-tevkî‘ihî rafi’ü’l-meskân Efendi hazretleri 

zeyl-i hüccetde mektûbü’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla sağîr-i mezbûrun vakt-ı rüşd 
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ve sedd-i dîne değin babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil malını hıfz ve 

tesviye-i umûrunu ru’yete vasî nasb ve ta‘yîn buyurdukda ol dahi ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbağî edâya 

müte‘ahhide ve mültezime oldukdan sonra vasî-i mezbûre talebiyle hâkim-i evlâ 

cenâb-ı tavbî lehû ve hüsni-ma’âb Efendi hazretleri dahi sağîr-i merkûmun ber-

minvâl-i muharrer babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil malında işbu tarih-i 

vesîkadan beher yevm otuz para nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr buyurup meblağ-

ı mefrûz mezkûru sağîr-i merkûm Abdülkâdir’in nafaka ve kisve bahâ ve sâir 

zarûrîsine harca ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer sağîr-i mezbûrun 

mal-ı mevrûsuna rücû‘a vasî-i mezbûre Aişe’ye izn virmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb 

ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-gurre-i min Şehr-i Muharremü’l-harâm li-

sene hams ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü'l-hâl: Damad Sâlih Efendi, İmamzâde Mustafa Efendi, Abbaszâde Mehmed 

Hâfız Efendi, Kâtib (silik) Efendi, Muhzırbaşı (silik) Ağa, ve Semih Ağa, Sinan Ağa, 

Muhzır Nebi ve gayruhum. (Konu: vasi tayini, nafaka) 

Hüküm no: 120 

Haleb vilâyet-i celîlesi dahailinde vâki‘ Ayntâb kazâsı kurâsından Kürt 

karyesi ahâlisinden iken bundan akdem müteveffâ vefât iden Hüseyin bin ….İsmail 

nâm kimesnenin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Mine binti Mehmed ile babası 

merkûm İsmail ve sulbî sağîr oğlu Mustafa ve sağîre kızı Hadice’ye münhasıra olup 

kable’t-taksîm ibn-i merkûm Mustafa dahi vefât idüp verâseti vâlidesi mezbûre Mine 

ile babasının babası ceddi İbo’ya inhisârı şer‘an zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

sağîre-i mezbûreye velâyete ve mezbûre Emine’ye dahi asâleten meclis-i Şer’î kavîm 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı maktûl-i merkûmun li-ebeveyn karındaşı Ahmed bin 

İbo’ya münhasıra her biri bi’l-asâle ve bi’l-velâye ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp 

bundan akdem yani fî 5 Şa‘ban sene 93 tarihinde mevrûsumuz müteveffâ-yı maktûl-i 

merkûmu karyemiz ahâlisinden Mehmed Ali bin Hasırcı Mehmed nâm kimesnenin 

bi-gayr-ı hakkın üzerine indaht eylediği kurşun mahlû tüfenkden ihrâc olan kurşun 

mevrûsumuz maktûl-i merkûma isâbet ile harc idüp ve harc-ı mezkûr (silik)  

 

Numro 73 

Akîbinde fevt olmağla husûs-ı mezkûra merkûm Mehmed Ali’den vilâyet-i 

merkez-i müşârün ileyhâda beyân dîvân-ı riyâset-i âlîsi huzûrunda ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de iktizâ iden hukûk-ı meşrûhamızı ve husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu 
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umûrun küllîsine tarafımızdan işbu merkûm Ahmed’i vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i 

Şer’îyye ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledik didiklerinde merkûm 

Ahmed dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûru kabûl ve merâsimini kemâ 

yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylediği gıbbe’t-tasdîkü’ş-Şer’î mâ-vaka‘a bi't-

taleb ketb ve imlâ olundı fî 2 Muharremü’l-harâm sene 1295 (Konu: vekâlet) 

 

Hüküm no: 121 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından kurb-i 

Zincirli Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Artin bin Kerbo bin 

Nersez verâseti sulbiye sağîre kızları Maryem ve Zülüf ile li-ebeveyn kız karındaşı 

Maryem’e inhisârı şer‘an zâhir oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun 

dâyinlerinden medîne-i mezbûreye tâbi‘ beğlerbeği karyesi ahâlisinden Mehmed 

Kahya bin Mehmed nâm kimesne medîne-i mezbûre kâimmakâmlığına bi’t-takdîm 

havâle buyrulan arz-ı halde muharrer müteveffâ-yı merkûmun kız karındaşı ve 

sağîretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûbe-i vasîsi ve 

tereke-i vâfiyesine bi’l-verâse vaz‘ mütehakkık olan ıhvet-i mezbûre Maryem 

tarafından husûmet ve redd-i cevâba vekâleti Karabet bin Mahsı Apo ve Ebuc bin 

Menâ‘i nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık 

olan zevci Agob bin Apo müvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Artin bin Kerbo bin 

Nersez zimmetinde cihet-i karz-ı Şer’îden vâcibü’l-edâ bin iki yüz kuruş alacak 

hakkım olup meblağ-ı mezkûrun dört yüz yirmi sekiz buçuk kuruşu (silik) idüp ez-

gayr-ı teslîmât sahhü’l-bâkî yedi yüz yetmiş (silik) kuruş hakkımı kable’l-edâ ve’l-îfâ 

vefât idüp tereke-i vâfiyesine işbu vekîl-i merkûmun müvekkilesi mezbûre Maryem 

bi’L-verâse ve bi’l-asâle ve bi’l-vesâye vâzı‘atü’l-yed olmağın hâlâ meblağ-ı 

mütebâkî-i mezkûru tereke-i vâfiyesinden olmak üzere tarafıma teslîmi matlûbumdur 

deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm cevâbında müvekkilesi mezbûrenin 

tereke-i vâfiyesine vâzı‘atü’l-yed olan (silik) ikrâr lâkin müdde‘î-i merkûmun mâ‘adâ 

müdde‘âsını külliyen inkâr itdikde müdde‘î-i merkûm Mehmed (silik) ber-vech-i 

muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûre ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i 

seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûre vaz‘-ı 

mühr ve imzâ iden Hacı Mehmed bin Mehmed ve Mehmed Ali bin İbrahim ve Agob 

bin Esdor ve Ağya bin Etem nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen 

lede’t-tezkiye adl dahi ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr Pınarzâde Halil Efendi 
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ibni Hacı Mehmed Efendi ve Sarkiz bin Menas nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince 

meblağ-ı mütebâkÎ-i mezkûr yedi yüz yetmiş bir buçuk kuruşu müdde‘î-i merkûm 

Mehmed (silik) müvekkilesi mezbûrenin vâzi‘atü’l-yed olduğu tereke-i vâfiyesinden 

olmak üzere hâlâ edâ ve teslîme müvekkile-i mezbûreye izâfetle vekîl-i merkûm 

Agob’a tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 5 

Muharremü’l-harâm sene 1295 (Konu: alacak-borç) 

 

Hüküm no: 122 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından 

Suyabatmaz Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin 

Ahmed’in sulbî sağîr oğlu Osman’ın ve yine fevt olan Ahmed bin merkûm Ahmed’in 

sulbiye kızları Fatıma ve Elife nâm sağîrlerin babaları müteveffât-ı merkûmânlardan 

(silik) kable’l-eb ceddeleri Karameş binti Osman nâm müteveffiyeden müntakil 

emvâl-i mevrûselerini ahz ve kabz ve hıfz ve tesviye-i umûrlarını ru’yete kıbel-i 

şer‘den biri nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve ve lâ-büd olduğu ecilden sağîrûn-ı 

mezbûrûnların li-ebeyn ammeteleri olup her vechle umûr-ı vesâyete ru’yete kâdire 

idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla tahakkuk olan işbu 

râfi‘atü’l-kitâb Fatıma binti mezbûr (silik) nâm hâlden hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb 

tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri dahi sağîrûn-ı mezbûrûn (silik) ve Fatıma ve 

(silik) vakt-i rüşd ve değin ceddeleri müteveffiye-i mezbûreden müntakil mal-ı 

mevrûslarını hıfz ve tesviye-i  

 

Numro 74 

Umûrlarına vasî nasb ve ta‘yîn buyurdukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve merâsimini kemâ yenbağî edâya ta‘ahhüde ve 

mültezim itmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis 

min şehr-i Muharremü’l-harâm sene hams ve tis‘în ve mieteyn ve elf Şuhûdü'l-hâl: 

Battal karyesi Memek Hayâm karyesi Hasan ve gayruhum.  (Konu: vasi tayini) 

 

Hüküm no: 123 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Artin bin Kerbo bin 
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Nersez’in verâseti sulbiye sağîre kızları Maryem ve Zarif ile li-ebeveyn kız karındaşı 

diğer Maryem’e münhasıra olup ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları üç sehim i‘tibâriyle 

olup sühhâm-ı mezkûreden bir sehim bint-i menzbûre Maryem’e ve bir sehim bint-i 

mezbûre Zarife’ye ve bir sehim aht-i mezbûreye isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver 

tahakkukundan sonra sağîrân-ı mezbûrâna dahi kıbel-i şer‘den aht-i mezbûre 

Maryem vasiyye nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûru kabûl eyledikden sonra vasiyye-i mezbûre taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 

şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm 

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

olunur fî 5 Muharremü’l-harâm sene 1295 (Konu: tereke, vasi tayini, taksim) 

 

Musa...pelazi       35 kuruş 

(silik) 1        40 kuruş  

Döşeme kilim 1 aded      60 kuruş  

Atîk halı 1        40 kuruş  

Atîk kilim 1       30 kuruş 

Çift yüzlü yorgan 1      40 kuruş  

Çift yüzlü döşek 1      30 kuruş 

Çarşeb (silik) 6       18 kuruş  

....yorgan 1        2 kuruş  

Mertebe tahtası        10  kuruş  

Evânî nühâs 2       70  kuruş  

Karahöyük’de bağ 800      900  kuruş  

Acem şalı 1       25  kuruş  

...sağı         50  kuruş  

Cem‘an yekûn       1359  kuruş 

 

Minha’l-ihrâcât  

Bâ-i‘lâm-ı Şer’î Beğlerbeği karyesi kahyası Mehmed Kahya’ya deyn 771 ½ 

 kuruş  

Resm-i kısmet       14 ¼  kuruş  

Kaydiye        2  kuruş  

Varaka bahâ      1  kuruş  
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Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese         569 ¼ kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Maryem     189 kuruş 37 para 

Hisse-i bint-i mezbûre Zarîfe     189 kuruş 37 para 

Hisse-i aht-i mezbûre Maryem     189 kuruş 37 para 

Hüküm no: 124 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbn-i 

Eyyüb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Tâlibzâde Mehmed Ağa 

bin Seyyid Tâlib bin Mehmed Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Hadice binti Süleyman Ağa ile sulbiye kebÎre kızları Nufûse ve Ayyuş ve Nazife ve 

sağîre kızları Minûre ve Kerîme’ye ve sağîr oğlu Mehmed Tâlib’e inhisârı şer‘an 

zâhir ve âşikâr oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâinlerinden olup medîne-i 

mezbûre mahallâtından Beğ mahallesi sâkinlerinden İran Devlet-i behiyyesi 

şehbenderi Nazar Beğ tarafından zikr-i âtî meblağ da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi 

işbu bâ‘isü’l-i‘lâm oğlu Nikos Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

mütefevvâ-yı merkûmun zevcesi ve sağîrûn-ı merkûmûnun tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer‘den mansûbe-i vasiyyeleri ve tereke-i vâfiyesine bi’l-verâse ve bi’l-vesâye 

vaz‘-ı yedi mütehakkık olan mezbûre Hadice Hatun tarafından husûmet ve redd-i 

cevâba vekâleti zât-ı mezbûreyi ârifân Hasan bin Mehmed ve Abdülkâdir bin Ömer 

nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan 

Mehmed Sâlih Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi  

 

Numro 75 

Muvâcehesinde müvekkilim mûmâ-ileyh Nazar Beğ’in müteveffâ-yı 

merkûm Mehmed Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı Şer’îden vâcibü’l-edâ ve altmış 

dokuz aded yüzlük Osmânî altunı alacak hakkı olup meblağ-ı mezbûreden kırk dokuz 

aded yüzlük Osmânî altunı müvekkilim mûmâ-ileyhe teslîm ile gayr-ı ez-teslîmât 

sahhü’l-bâkî yirmi aded Osmânî altunu bâkî hakkı ile yine müvekkil-i mûmâ-ileyh 

yedinden ahz ve kabzı ile kendü umûruna sarfla istihlâk eylediği iki yüz seksen aded 

sim-i hâlis mecîdî alacak hakkını kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât idüp tereke-i vâfiyesine 

işbu vekîl-i mûmâ-ileyhin müvekkilesi Hadice hatun bi’l-verâse ve bi’l-vesâye 

vâzı‘atü’l-yed olmağın hâlâ meblağ-ı mezbûru bi’l-vekâle taleb iderim deyu meâl-i 

takrîrine muvâfık iki kıt‘a sened ibrâz ve irâdesiyle ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i 

mûmâ-ileyh Sâlih Efendi cevâbında müvekkilesi mezbûre Hadice hatun müteveffâ-yı 
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merkûmun tereke-i vâfiyesine vâzı‘atü’l-yed olduğunu ikrâr itmek lâkin mâ‘adâsını 

külliyen inkâr idicek müdde‘î-i vekîl-i merkûm Nikos Ağa ber-vech-i muharrer 

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

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûre vaz‘-ı mühr ve imzâ 

iden Mehmed Arif bin Ali ve Mehmed bin Osman ve Ahmed bin Ali ve İsmail bin 

(silik) nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Es-seyyid Mehmed Bahâeddin Efendi ibni 

Hüseyin Efendi ve Şâkir Efendizâde Molla Mehmed Şâkir Efendi bin Mehmed 

Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-

hükm mûcibince meblağ-ı mezbûr (silik) yirmi aded Osmânî altunu ile iki yüz seksen 

aded sîm-i hâlis mecîdî müdde‘î-i vekîl Hacı Nikos Ağa’ya müteveffâ-yı merkûmun 

tereke-i vâfiyesinden olmak üzere müvekkile-i mezbûre Hadice hatuna izâfetle vekîl-

i merkûm Mehmed Şâkir Efendi’ye tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs ve huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olunduğu fî 6 Zilhicce sene 1295 (Konu: alacak- borç) 

Hüküm no: 125 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbn-i 

Eyyüb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Seyyid Tâlibzâde 

Mehmed Arif bin Mehmed Tâlib bin Mehmed Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hadice binti Süleyman ile sulbiye kebîre kızları Nüfûs ve Ayûşe ve Nazîfe 

ve sağîre kızları Münire ve Kerîme ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Tâlib’e inhisârı 

şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra zevce-i mezbûre Hadice hatun tarafından zikr-i 

âtî da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed Sâlih Efendi ibni Hacı 

Mustafa Efendi nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde müteveffâ-yı merkûmun 

evlâd-ı sığârıları merkûmûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den (silik) vasi nasb 

ve ta‘yîn olunan Muhzırbaşı Mehmed İzzet Ağa bin Ahmed mhc müvekkilem 

mezbûre Hadice Hatunun müteveffâ-yı merkûm zimmetinde menzil semeninden 

sekiz bin kuruş vâcibü’l-edâ alacak hakkından üç bin kuruş teslîm idüp gayr-ı ez-

teslîmât sahhü’l-bâkî beş bin kuruş alacak hakkı olup vasi-i merkûm kable’l-vefât 

hâl-i hayât ve kemâl-i hâl-i sıhhatinde meblağ-ı (silik)-i mezkûr sahîh ve sâlim 

zimmetinde deyni ve borcu olduğunu ikrâr ve i‘tirâf dahi itmişdir ol vechle meblağ-ı 

mezbûr beş bin kuruş ile yine müvekkilem mezbûrenin müteveffâ-yı merkûm 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh olan bin kuruş mihr-i mü’eccel alacak 

hakkı olup cem‘an ciheteyn-i mezkûreteynden altı bin kuruş alacak hakkını kable’l-
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edâ ve’l-îfâ vefât idüp tereke-i vâfiyesinden olmak üzere meblağ-ı mezbûru tarafıma 

teslîm olunması bi’l-vekâle matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vasî-i 

merkûm Mehmed İzzet Ağa husûs-ı mezbûru külliyen inkâr idicek vekîl-i mûmâ-

ileyh ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber-

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

Emin Ağa bin Şeyh Ağa ve Karamanlı Mehmed bin Ahmed ve Molla Ahmed ve 

Ahmed ve İmam Mustafa Efendi bin Ali nâm kimesnelerden evvelen sırran ve 

ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan 

Aşirzâde Mustafa Efendi bin Molla Mehmed ve (silik) bin Mehmed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı 

mezbûr altı bin kuruş müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden olmak üzere 

müdde‘î-i vekîl-i mûmâ-ileyh Sâlih Efendiye hâlâ edâ ve teslîme vasî-i merkûm 

Mehmed İzzet Ağa’ya tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve 

i‘lâm olundı fî 5 Muharremü’l-harâm sene 1295 (Konu: alacak-borç) 

 

Numro 76 

Hüküm no: 126 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Ehl-i Cefâ 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Osman bin Ali Osman’ın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Nazife binti Hacı Şerif ile sulbî sağîr oğulları 

Ahmed ve Ali’ye münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları on altı sehimden olup 

sühhâm-ı mezkûreden iki sehmi zevce-i mezbûreye ve yedişer sehimden on dört 

sehmi ibnân-ı merkûmâna isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra sağîrân-ı 

mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vâlide- mezbûre hatundan vasiye 

nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi ba‘de’l-kabûl 

vasî-i mezbûra taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 27 Zilhicce sene 1294 

(Konu: tereke, vasi tayini, taksim) 
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Menzil der-mahalle-i mezbûre    6000  kuruş  

Yatak kat 1        100  kuruş  

Yorgan kat 1       30  kuruş  

Sandal 1 adet        30  kuruş  

Yasdık 1        20  kuruş  

Kılıç 1        30  kuruş  

Tenevvür yorganı 1      30  kuruş  

Yüz kilim 1       40  kuruş 

Karagöz kilim 1       25  kuruş  

Siyah palaz        7  kuruş  

Halı seccâde 1       40  kuruş  

Tüfenk 1        30  kuruş  

Sağîr yorgan 1       15  kuruş  

Bakır batman 6       230  kuruş  

Müsta‘mel halı 1       50  kuruş  

Mangal 1        15  kuruş  

Çuval 3        30  kuruş  

Belkur semt 8       80  kuruş  

Küb 2        10  kuruş  

....30         30  kuruş  

Tuz 40        80  kuruş 

Bekmez 55        220  kuruş  

Arı kovanı 5       65  kuruş  

Cedîd halı 1       120  kuruş  

Sazgın karyesinde değirmen hisse 30/4   400  kuruş  

Kazancağız karyesinde Mehmed yedinde bezr hınta 40 şa‘ir 24  400  kuruş  

Eyümeskut karyesinde mermer Hüseyin yedinde bağ karalık 1 250  kuruş  

Gürgin karyesinde çerlik harâbesi 1     150  kuruş  

Def‘a müsta‘mel (silik)        50  kuruş  

Yorgan 2        100  kuruş  

Tak tabanca 1       15  kuruş  

Şam‘dan 1 ...tas 1      16  kuruş 

Ada eğri 1        35  kuruş 

Şalvar 1        30  kuruş  



148 
 

Müsta‘mel kebe        32  kuruş  

Hırdavât        65  kuruş  

Cem‘an yekûn        8895  kuruş  

 

Minha’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn       150   kuruş  

Resm-i kısmet               218 ½  kuruş  

Kaydiye         13 ½   kuruş  

Varaka bahâ       5   kuruş  

Cem‘an yekûn       386 ¼  kuruş 

 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese    8508 ½  kuruş  

 

Hisse-i zevce-i mezbûre      1062 ½  kuruş  

Hisse-i ibn-i merkûm Ahmed     3722-1/3 kuruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Ali      3722-1/3 kuruş 

 

 

Hüküm no: 127 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbni Eyyüb 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Tâlibzâde Mehmed Ağa bin 

Seyyid Mehmed Tâlib bin Hacı Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Hadice binti Süleyman ile sulbiye kebîre kızı Nüfûs ve Uyûş ve Nazîfe ve sağîre 

kızları Münüre ve Kerime ve sağîr oğlu Mehmed Tâlib’e inhisârı şer‘an zâhir ve 

âşikâr oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâyinlerinden olup Çukur Mahallesi 

sâkinlerinden Mehmed Sâlih Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi nâm kimesne meclis-i 

şer‘de müteveffâ-yı merkûmun zevcesi ve tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedi mütehakkık 

olan mezbûre Hadice hatun tarafından husûmet ve redd-i cevâba vekîl-i müseccel-i 

Şer’îsi Mehmed İzzet Ağa bin Mehmed muvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm yed ve 

malımdan iktirâz ve kabz eylediği cihet-i karz-ı Şer’îden zimmetinde yirmi bir buçuk 

yüzlük Osmânî altunı alacak hakkımdan on altı buçuk Osmânî tarafıma teslîm ile 

gayr-ı ez-teslîmât sahhü’l-bâkî beş aded Osmânî altunı alacak  

 



149 
 

Numro 77 

Hakkı kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât idüp tereke-i vâfiyesine müvekkile-i 

mezbûre Hadice hatun vâzı‘atü’l-yed olmağın hâlâ meblağ-ı mezkûru taleb iderim 

deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm cevâbında husûs-ı mezkûru külliyen 

inkâr idicek müdde‘î-i merkûm Sâlih Efendi ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-

ı mezbûra ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühir ve imzâ iden Hacı Kara 

Mehmed ve Emin oğlu Mustafa ve Hüseyin bin Mehmed Ağa ve Ahmed bin 

Mehmed nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Emîrzâde Hamid Ağa bin Mehmed ve 

İmamzâde Mustafa Efendi ibni Hacı Mehmed Ağa nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince 

meblağ-ı mütebâkî-i mezkûru müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden olmak 

üzere müdde‘î-i mûmâ-ileyh (silik) Efendi’ye edâ ve teslîme vekîl Mehmed İzzet 

Ağa’ya müvekkile-i mezbûreye izâfetle tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine i‘lâm olunduğı fî 6 Muharremü’l-harâm sene 1295 (Konu: alacak-borç) 

 

Hüküm no: 128 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Sazgın karye 

ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Mehmed bin Mehmed nâm kimesne medîne-i 

mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan 

arz-ı halde ismi muharrer medîne-i mezbûre kurâsından tahtânî (silik) karyeli Arab 

Cuma bin Hüseyin muvâcehesinde işbu merkûm Cuma‘nın yedinde olup hükûmet-i 

seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan bir re’s kır renkli kancık merkeb kendü 

malım olan merkebden doğma netâcen malım iken tarihden iki buçuk sene akdem 

gece ile kendi hânemden sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkûm yedinde 

bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim deyu da‘vâ ve suâl olunduğu cevâba gâib-i 

ani’l-meclis (silik) nâm kimesneden iki yüz yirmi kuruş medfû‘ ve makbûzuna iştirâ 

eyledim müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i (silik) malı olduğunu bilmem deyu külliyen 

idicek müdde‘î-i merkûmdan ber-vech-i meşrûh müdde‘âsına mutâbık beyyine taleb 

olundukda müdde‘î-i mezbûre ârifân ve her biri (silik) irâde-i seniyye mensûb 

oldukları mahallerden mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Sazgın karye 
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ahâlilerinden Ömer bin İsa ve Mehmed bin Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince merkeb-i 

mevsûf-ı mezkûru müdde‘î-i merkûm Mehmed’e teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm 

Arab Cuma’ya tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm 

olundı fî 8 Muharremü’l-harâm sene 1295 (Konu: münaza‘a, (çalınan  merkebini 

başkasında bulduğuna dair)) 

 

Hüküm no: 129 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Seng-i 

Tavil Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Boyunsuz oğlu Ahmed 

bin Mehmed’in sulbiye kızı Ayyuş’un tesviye-i umûrunu ru’yet ve mal-ı mevrûsunu 

ahz ve kabz ve hıfza kıbel-i şer‘den bir müstakîmü’l-etvâr vasî nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve lâ-büd olmağın emânet ile ma‘rûfe ve istikâmet ile mevsûfe ve her 

vechle vesâyeti sağîre-i mezbûre hakkında evlâ ve enfâ‘ idüği zeyl-i rakîmde 

muharrerü’l-esâmî kimesneler ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver mütehakkık olan 

sağîre-i mezbûrenin vâlide-i vehâzınesi işbu bâ‘isetü’l-kitâb Fatıma binti Ömer nâm 

hatunu hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri sağîre-i 

mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna vasiyye nasb ve ta‘yîn 

buyurup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve merâsimini kemâ 

yenbağî edâya müte‘ahhide ve mültezime oldukdan sonra vasiyye-i mezbûre Fatıma 

hatun talebiyle hâkim-i mûmâ-ileyh Efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûre içün 

kadr-ı ma‘rûf idüği ihbâr olunan yevmî kırk para nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr 

buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve 

sâir levâzım-ı zarûriyesine  

 

Numro 78 

Harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer sağîre-i mezbûrenin 

mâl-ı mevrûsuna rücû‘a vasiyye-i mezbûre Fatıma hatuna izin virmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Muharremü’l-

harâm li-sene hams ve tis‘în ve mieteyn ve elf. Şuhûdü’l-hâl: (silik) Mehmed Ali 

Ağa, Muhzır Sinan Ağa ve Muhzır Nesim Ağa ve gayruhum. (Konu: vasi tayini, 

nafaka) 
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Hüküm no: 130 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tevbe 

Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem müteveffiye olan Fatıma binti 

Mustafa’nın sadriye sağîre kızı diğer Fatıma nâm sağîrenin tesviye-i umûrunu ru’yet 

ve mal-ı mevrûsunu ahz ve kabz ve hıfza ve kıbel-i şer‘den bir müstakîmü’l-etvâr 

vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma‘rûf ve istikâmet 

ile mevsûf ve her vechle vesâyeti sağîre-i mezbûre hakkında evlâ ve enfa‘ idüği zeyl-

i rakîmde muharrerü’l-esâmî müslimîn ihbarlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver mütehakkık 

olan işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Hacı Mehmed bin (silik) nâm kimesneyi hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb ve hüsni-ma’âb Efendi hazretleri sağîre-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin tesviye-i umûruna vasî nasb ve ta‘yîn buyurup ol dahi ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i mezkûru kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbağî edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itdikden sonra vasî-i merkûm talebiyle sağîre-i mezbûre içün 

kadr-i ma‘rûf olan yevmî altı para nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr buyurup 

meblağ-ı mefrûz-ı mezbûr elli parayı beher yevm sağîre-i mezbûrenin nafaka ve 

kisve bahâ ve sâir levâzm-ı zarûriyesine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve 

inde’z-zafer vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden müntakil mal-ı mevrûsuna rücû‘a 

vasî-i merkûm Hacı Mehmed’e izin virmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ 

olundı hurrire fi’l-yevmi’l-gurre min şehr-i Zilka‘de-i şerîfe sene erba‘a ve tis‘în ve 

mieteyn ve elf. Şuhûdü'l-hâl: (Konu: vasi tayini, nafaka) 

 

Hüküm no: 131 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Beğ 

Mahallesi sâkinlerinden ve İran devlet-i behiyyesi şehbenderi rif‘atlü Nazar Beğ 

tarafından zikr-i âtî da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Cebra 

Efendi bin (silik) nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı 

huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer 

medîne-i mezbûre mahallâtından Amo mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Halil Ağazâde Hacı Halil Ağa ibni Halil Ağa’nın sulbî kebîr oğlu olup 

tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedi mütehakkık olan Mehmed Sa‘id Efendi müvekkilim 

mîr-i mûmâ ileyh Nazar Beğ yed ve malından ahz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk 

eylediği cihet-i karz-ı Şer’îden kırk aded yüzlük Osmânî altunı ve yüz elli bir aded 

sim-i mecîdî müteveffâ-yı mûmâ ileyh zimmetinde vâcibü’l-edâ alacak hakkı olup 
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meblağ-ı mezkûru müvekkilim mûmâ ileyhe kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât idüp tereke-i 

vâfiyesine oğlu işbu merkûm Mehmed Sa‘id Efendi bi’l-verâse vâzı‘ü’l-yed olmağın 

hâlâ meblağ-ı mezbûrları tereke-i vâfiyesinden olmak üzere tarafıma teslîmi bi’l-

vekâle matlûbumdur deyu ba‘d’d-da‘vâ ve’s-suâl mûmâ ileyh Mehmed Sa‘id Efendi 

cevâbında babası müteveffâ-yı mûmâ ileyhin tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedini ikrâr 

lakin müdde‘î-i vekîl-i merkûmun mâ‘adâsını külliyen inkâr idicek müdde‘î-i vekîl-i 

merkûm ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber-

muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i 

 

Numro 79 

mestûre mensûb oldukları mahallâtından zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve 

imzâ iden İmam Hâfız Mehmed Efendi bin Mehmed ve Hacı Mustafa bin Hacı 

Mehmed ve Mehmed bin Ahmed ve İmam İsmail Efendi bin Hüseyin ve Hacı Osman 

bin Osman nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Arif Ağazâde Mustafa Ağa ve Mustafa Ağa 

ibni Hacı Mahmud Ağa nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i 

şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı mezbûr kıkr 

aded yüzlük Osmanî altunı ve yüz elli bir aded sîm-i mecîdî müvekkil-i mûmâ ileyh 

Nazar Beğ’e izâfetle vekîl-i merkûm Cebra Efendi müteveffâ-yı mûmâ ileyhin 

tereke-i vâfiyesinden olmak üzere merkûm Mehmed Sa‘id Efendiye tenbîh olunduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 15 Muharrem sene 1295 

(Konu: alacak-borç) 

 

Hüküm no: 132 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından 

Kelişhânesi Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Dâ‘îzâde Hacı 

Emin Beğ bin Mustafa bin Hüseyin Efendinin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Hadice binti Ahmed ve Aişe binti Ahmed’in ve (silik) Hadice binti Arif Ağa ile sulbî 

kebîr oğulları Mehmed (silik) Ağa ve Mehmed Emin ve Mehmed Sâdık ve Ahmed 

ve Mehmed ve sağîr oğulları Hasan ve Hüseyin ve Arif ve Nuh ve Mustafa ve kebîre 

kızları Hadice ve Hamide ve sağîre kızları Firdevs ve Nâile’ye münhasıra ve sağîrûn-

ı merkûmûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i Şer’îyye karındaşları 

Mehmed Sâdık Efendi vasî nasb ve ta‘yîn olundukdan sonra verese-i kibâr 
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taraflarından zikr-i âtî meblağ-ı da‘vâya vekîl-i sâbitü’l-vekâleleri işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Mehmed Sâdık Efendi nefsinden asâleten ve sağîrûn-ı mezbûrûna vesâyeten verese-i 

kibâr-ı merkûmûna vekâlete medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı 

meclis-i şer‘de bi’l-ahz havâle buyrulan arz-ı halde ismi muharrer medîne-i mezbûre 

kurâsından Kelbin karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mısdık bin 

Hızır Beğ vârislerinden olup tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedi tahakkuk olan oğlu 

Ahmed bin merkûm müvâcehesinde işbu merkûm Ahmed’in babası müteveffâ-yı 

merkûm Mısdık hayatında mevrûsumuz müteveffâ-yı mezbûr Hacı Emin (silik) 

hayâtında yed ve malından ahz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği cihet-i 

karz-ı Şer’îden vâcibü’l-edâ ba‘de külli’l-hesâb ez-gayr-ı teslîmât dört bin iki yüz 

kuruş alacak hakkı olup hatta meblağ-ı mezbûr dört bin iki yüz zimmetinde sahîh ve 

sâlim ba‘de külli’l-hesâb deyn ve borcu olduğunu güzerân iden seksen dokuz senesi 

mâh-ı Saferü’l-hayrın gurresinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf ve işhâd (silik) 

etmişdir ol vechle meblağ-ı mezbûr zimmetinde deyni olup babamız müteveffâ-yı 

merkûm kable’l-edâ ve’l-îfâ (silik) idicek meblağ-ı mezbûr bana ve müvekkilelerim 

mezbûrûna mevrûs olup işbu merkûm Ahmed’in vaz‘-ı yed eylediği babası 

müteveffâ-yı merkûm tereke-i vâfiyesinden olmak üzere tarafıma teslîmi bi’l-asâle 

ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle matlûbumdur deyu meâl-i takrîrine muvâfık ve (silik) 

sened ibrâz ve irâeye ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Ahmed cevâbında babası 

müteveffâ-yı merkûmân tereke-i vâfiyesine vaz‘-ı yedini ikrâr lakin müdde‘î-i 

merkûmun mâ‘adâ müdde‘âsını külliyen inkâr idicek müdde‘î-i vekîl ve vekîl-i 

merkûm Mehmed Sâdık Efendi ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûra 

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

oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühür ve imzâ iden Mehmed bin 

Ahmed ve Ahmed bin Mustafa ve Hüseyin bin Mehmed ve Mustafa bin Ahmed nâm 

kimesnelerden evvelen sırran ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Nurane karyeli Mehmed bin Mustafa ve Kelbin karyeli Ahmed 

ibni Mısdık nâm ve Ahmed bin İsmail şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i 

âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblağ-ı mezkûr dört bin iki yüz 

kuruş müdde‘î-i vekîl ve vasî-i merkûm Mehmed Sâdık Efendiye vaz‘-ı yed olduğu 

tereke-i mezkûre olmak üzere edâ ve teslîme merkûm Ahmed’e tenbîh olunduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 15 Muharrem sene 1295 

(Konu: alacak-borç) 
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Numro 80 
 
Hüküm no: 133 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Keleş 

Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Şemsi binti Mehmed Ali nâm hâtunun 

şirâen yed-i tasarrufunda olup medîne-i mezbûrede vâki‘ Harata Bazarında kâin iki 

(silik) Dâ‘îzâde Mehmed Ağa ibni Mustafa dükkanları ve bir tarafdan hâlî ve bir 

tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd bir bâb mülk (silik) dükkanını medîne-i mezbûre idâre 

meclisinde me’mûru huzûrunda nizâmı vechle bin iki yüz kuruş semen tesmiyesiyle 

medîne-i mezbûre ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den Kürkçioğlu Agob Ağa ile şerîki 

Nezile Edor Ağa’ya bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’î ile bey‘ ve semenini ahz ve kabza ve 

bey‘-ı mezkûru ve istifâ-yı hakkını ikrâr ve takrîrinde zevci Dâ‘îzâde işbu bâ‘isü’l-

i‘lâm merkûm Mehmed Ağa’yı vekîl ve nâib-i menâb ârifân ve her biri ber-muktezâ-

yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden mazbûtü’l-

esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Emin Ağa ibni Hacı Emin Beğ ve Veli bin Veli nâm 

kimesne şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde ber-nehc-i şer‘-i âlî sâbit ve sübût-ı 

vekâletine hükm-i Şer’î lâhık oldukda ol dahi tescîl ve huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm 

olundı fî 17 Muharrem sene 95 (Konu: alım- satım) 

 

Hüküm no: 134 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Keleş 

Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Zeyneb binti Mustafa nâm kimesne 

hatuna ceddi Hacı Emin Beğ nâm müteveffâdan müntakil (silik) karyesi türâbında 

Ağcapınarı nâm mahalde kâin tarafları Mustafa ve Mehmed tarlaları ve dere ve 

(silik) mahdûd bir kıt‘a iki dönüm tarlanın (silik) hisse-i şâyi‘asını ayn otuz (silik) 

Mehmed’e bedel ile medîne-i mezbvûre idâre meclisinde me’mûru huzûrunda nizâm-

ı vechle medîne-i mezbûre ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den Kürkcioğlu Agob Ağa 

ile (silik) Edor Ağa’ya ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘iyle ferâğa ve bedel-i mezkûru ahz ve 

kabz ve tarafından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm karındaşı Mehmed Ağa’yı vekîl ve nâib-i 

menâb nasb ve ta‘yîn eylediğini ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûru kabûl 

eylediğini zât-ı mezbûreyi ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-

varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden 

sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 
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olunan Mehmed Emin Ağa ibni Hacı Emin Beğ ve Mehmed bin Mustafa nâm 

kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde ber-nehc-i şer‘-i âlî sâbit ve 

sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm 

olundı fî 18 Muharrem sene 1295 (Konu: alacak- borç) 

 

Hüküm no: 135 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Yiraf 

Mahallesi ahâlisinden Mustafa bin Hasan nâm kimesne tarafından zikr-i âtî husûsu 

da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi İbrahim bin Hüseyin nâm kimesne medîne-i 

mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan 

arz-ı hâlde ismi muharrer mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hüseyin bin Hacı Mehmed 

nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan 

işbu bâ‘isü’l-i‘lâm İsmail bin İsmail müvâcehesinde tapu kâtibi fütüvvetlü Hakkı 

Efendi hâzır olduğu halde müvekkile-i mezbûr Mustafa sağîr iken babası merkûm 

Hasan fevt olup merkûm Hasan’ın mahalle-i mezbûrede kâin tarafları Hacı İtakcı 

oğlu Hacı Şakir hânesi ve Halı vilâyeti ve debbağ odası arsalarıyla mahdûd ve 

mümtâz bir bâb mülk olup menzil-i mezkûrun tamâmı merkûm  

 

Numro 81 

Hasan’ın fevtiyle oğlu müvekkilim merkûm Mustafa’ya hasran mevrûs olup 

ol vakit merkûm Mustafa sağîr olduğu cihetle amucası merkûm Hasan’ın bi-hükmi’l-

velâye hacr-ı terbiyesinde iken velâyet hasebiyle menzil-i mezkûre tasarruf esnâsında 

merkûm (silik) menzil-i mezkûrun cânib-i cenûbisinde sâlifü’z-zikr debbağ 

dükkânları (silik) iştirâ idüp nefsiçün arsa-i mezbûre üzerine menzil binâ ve inşâ idüp 

ol vechle binâ eylediği menzil tasarruf esnâsında müvekkile-i merkûmun (silik) bi’l-

emâne mutasarrıf olagelmiş el-hâletü hâzihî menzil-i mezkûrun nısf hissesine benim 

malımdır deyu cevâb eylediğinden suâl olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ 

müdâhalesinin men‘i matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm 

İsmail Ağa cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûrun tamâmı bundan akdem fevt olan 

amucaları Ahmed bin  nâm kimesnenin mülkü olup merkûmun fevtiyle menzil-i 

mezkûr müvekkilim merkûm Hüseyin ile işbu vekîl-i merkûm İbrahim’in müvekkili 

merkûm Mustafa’nın babası merkûm Hasan’a (silik) cihetinden vâris 

bulunduklarından mevrûs olup menzil-i mezkûru merkûmân kable’t-taksîm merkûm 
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Mustafa’nın babası Hasan fevt olup nısfı merkûm Mustafa’ya mevrûs olup hatta 

merkûm Mustafa güzerân iden doksan dört senesi mâh-ı Şa‘bân-ı şerîfinin hilâlinde 

ber-minvâl-i muharrer menzil-i mezkûrun havlusu merkûm Hüseyin ile insâfen 

müşterek ve binâsı dahi cendesine akdem meyânelerinde taksîm olunduğunu ve 

mezkûr havlu meyânelerinde müşterek kaldığını bi-tav‘ihî ikrâr ve i‘tirâf itdükden 

sonra mezkûr havlu dahi erbâb-ı haberesi ma‘rifetiyle meyânelerinde taksîm olunup 

her bir tarafa isâbet iden hisse-i ma‘lûmeleri tefrîk olundukdan sonra tarafeynden her 

biri kısmet-i mezkûreye râzılar olup her biri âharın kabûllerin hâvî havlu-i mezkûre 

ve sâire müte‘allika âmme-i de‘âvîden ve kâffe-i îmân ve muhâsamâtdan ibrâ-i âm-ı 

sahîh-i Şer’îyle ibrâ ve ıskât-ı hak itmişlerdir deyu def‘le tasaddî itdikde vekîl-i 

merkûm İbrahim ber-vech-i muharrer müdde‘î-i vekîl-i merkûmun def‘-i meşrûhunu 

inkâr idicek müdde‘î-i aleyh merkûm İsmail Ağa ber-vech-i muharrer def‘-i 

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

olduklarında ulemâsından Mehmed Efendi ibni Hacı Ali ve İsmail Efendi ve Hüseyin 

Ağa ve Abdi Efendi ve Mustafa Efendi nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Kanberzâde Ahmed 

Efendi ve imam Hacı (silik) Mehmed Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî isbât itmeğin mûcibince müdde‘iye olan 

mezkûr havlunun nısfına müdâhaleden ba‘de’l-men‘ ve kısmet mezkûrenin dahi 

sıhhatine ve lüzûmuyla hükm-i vekîl-i merkûm İbrahim’e (silik) olunduğu bi’l-

iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 20 Muharrem sene 1295. (münâza‘a) 

 

Numro 82 
 
Hüküm no: 136 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından 

Kızılcamescid Mahallesi sâkinlerinden bundan akdem fevt olan Hacı Memek bin 

Düşdi Bekir bin Osman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Aişe binti Mehmed ile sulbiye 

kebîre kızı diğer Aişe ve karındaşı oğlu Mehmed bin Kel Mısdık nâm kimesneye 

inhisârı şer‘an zâhir ve âşikâr olduğundan sonra zevce-i mezbûre Aişe hatun meclis-i 

şer‘de ibni Elah merkûm Mehmed Ali müvâcehesinde bint-i mezbûre Aişe hâzıra 

olduğu halde zevcim müteveffâ-yı merkûm zimmetinde eşyâ ve emti‘a bahâsından 

bin beş yüz kuurş vâcibü’l-edâ alacak hakkım mukâbelesinde kendi malı olan Ebnak 

yazısı ve Beder Kend karyesi türâbında kâin tarafları Atabeğ karyesi Emin Kahya ve 
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Mustafa’nın zevcesi Fastu hatun ve Hacı Hasan oğlu Mustafa ve Hacı Yasin oğlu 

Mehmed nâm kimesneler bağlarıyla mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a mülk bağını ve yine 

Atabeğ karyesi türâbında vâki‘ tarafları Kara Höyüklü İcebek kızı Aişe ve Emin 

kahya karındaşı Mustafa ve Emin Kahya oğlu Mehmed ve Dübüklü oğlu Mustafa 

bağlarıyla mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a bağını ki cem‘an iki kıt‘a bağât-ı mezkûrları 

bundan akdem güzerân seksen yedi senesi hilâlinde zimmetinde olan meblağ-ı 

mezkûr mukâbelesinde hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl ve sıhhatinde bana bey‘-i bât-ı 

sahîh-i Şer’î ile bey‘ ve teslîm ve ben dahi meblağ-ı mezbûra iştirâ ve kabûl idüp 

semeni olan meblağ-ı mezbûru dahi her birimiz (silik) ve kabûl idüp ol vechle bâğât-ı 

mezkûrlar benim mülk-i müşterâm olmuşiken hâlâ merkûm Mehmed Ali müdâhale 

itmeğin suâl olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ müdâhalesinin men‘i matlûbumdur deyu 

ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl hâzıra-i mezbûre Aişe hatun müdde‘iye-i mezbûre Aişe’yi 

kelimât-ı meşrûhasında tasdîk lâkin merkûm Mehmed Ali inkâr idüp müdde‘iye-i 

mezbûre ber-vech-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûre ârifân ve 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 nizâm Mehmed bin Mustafa ve Mustafa bin 

Yasin ve Mahmud bin Mehmed ve Mehmed bin Mustafa ve Hasan bin Mustafa nâm 

kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

idükleri ihbâr olunan Atabeğ karyeli İdris ibni İdris ve Delük karyeli Tataroğlu 

Mısdık bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i 

şerîf-i âlî isbât itmeğin mûcibince müdde‘î-i merkûm Mehmed Ali bâğât-ı 

mezkûrelere müdâhaleden men‘iyle bâğât-ı mezkûrlar müdde‘iye-i mezbûre Aişe 

hatun yedinde îfâ olunduğu sicil ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 

3 Muharremü’l-harâm sene 1295 (Konu: alım- satım, münâza‘a) 

 

Numro 83 
 
Hüküm no: 137 

Bâdî-i defter-i kassâm 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Seng-ı 

Nükas Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ali Osman bin 

Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma binti Ali ile sulbî kebîr 

oğlu Ahmed ve sağîr oğulları Hüseyin ve Mehmed ve sulbiye kebîre kızları Hadice 

ve Firdevs ve sağîre kızı Nuriye münhasıra olduğundan sonra sağîrûn-ı mezbûrûnun 

tesviye-i umûrunu ru’yete kıbel-i şer‘den min kabli’l-ümm cedleri merkûm İsa 
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Çelebi vasî nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûru 

kabûl eyledikden sonra vasî-i merkûm taleb ve (silik) ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

terkîm beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-Şer’îyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı 

merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fî 21 Muharrem 

sene 1295 (Konu: tereke, vasi tayini, taksim) 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre    2000  kuruş  

Mezkûr yolunda gulaf bağ     200  kuruş 

Çakal karyesinde bağ 1      50  kuruş 

Bâ-firâş kazgânî 1      25  kuruş  

Müsta‘mel zili 1       15  kuruş  

Tava 1        - 

Sahan 1        5  kuruş  

Tahta 1        10  kuruş  

Celi cild 1         2  kuruş  

Hırdavât         14  kuruş  

Mahmud Efendi zimmeti     115  kuruş 

Cem‘an yekûn        2453  kuruş  

 

Minha’l-ihrâcât       

Techîz ve tekfîn       78  kuruş  

Zevce-i mezbûrenin müte’ahhırı    1000  kuruş 

Duyûn-ı müteferrika      72 ½  kuruş 

Resm-i kısmet        32 ½  kuruş 

Kaydiye         3 ¼  kuruş  

Varaka         ½  kuruş  

Cem‘an yekûn       1187  kuruş  

 

Minha’t-taksîm  

Hisse-i zevce-i mezbûre         158 ½ kuruş 

Hisse-i ibn-i merkûm     236 kuruş 3 para 

Hisse-i ibn-i merkûm      236 kuruş 3 para 

Hisse-i ibn-i merkûm      236 kuruş 3 para 

Hisse-i bint Hadice      123 kuruş 2 para 
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Hisse-i bint Firdevs      123 kuruş 2 para 

Hisse-i bint Nuriye     123 kuruş 2 para 

 

Hüküm no: 138 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde (silik) kal‘a kazasına tâbi‘ Mezmez karyesi 

sâkinelerinden Aişe binti Yusuf nâm hatun tarafından zât-ı mezbûreyi ârifân 

Abdüssamed bin Abdüssamed ve Abdi bin Abdüssamed nâm kimesneler 

şehâdetleriyle sâbit ve sübût olan vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan işbu bâ‘isü’l-

i‘lâm Ali Ağa bin Yusuf nâm medîne-i Ayntâb de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı 

meclis-i şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i 

mezbûreye tâbi‘ Acem Heyûlî karyesi sâkinlerinden Hacı Mehmed bin Sarkayeş 

müvâcehesinde işbu Hacı Mehmed sulbiye kebîre kızı Emine’yi tarihden üç sene 

müvevekkilem mezbûre Aişe’nin oğlu Sinan bin Mehmed nâm kimesneye mûmâ 

ileyhin (silik) tezvîc ideceği esnâda akde mâni‘ olup taksîm içün bana elli aded 

Osmânî altunı ve yetmiş yedi aded kırk kuruş kıymetlü (silik) bezr ve (silik) bir kıt‘a 

tarla ve mûcibince kızım mezbûreyi tezvîc itmem dimekle müvekkilem mezbûre 

Aişe hatuna dahi kendi malından olarak elli aded yüzlük Osmânî altunı ve yetmiş 

yedi aded (silik) kuruş (silik) kıymetlü huklayı merkûma def‘ ve teslîm itdükden 

sonra kızı mezbûreyi merkûm Sinan’a tezvîc makbûzu olan mezkûr elli aded altun ile 

yetmiş yedi ve tokalı dahi âhara bey‘le istihlâk ve esmân olan üç bin seksen kuruş 

kendi umûruna sarfla istihlâk eylediğinden elli aded yüzlük Osmânî altunı aynen ve 

tokalı yedinde olan üç bin seksen kuruş zımmânen tarafıma teslîmi bi’l-vekâle 

matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Hacı Mehmed cevâbında 

 

Numro 84 

Fi’l-hakîka kızı mezbûre Emine’yi müvekkile-i mezbûrenin oğlu Sinan’a 

tezvîc eyledim lakin müdde‘î-i vekîl-i merkûmun iddi‘âsı olan elli aded altun ile 

yetmiş aded toklu ve ma‘lûmâtım yokdur deyu külliyen inkâr idicek müdde‘î-i vekîl-

i merkûm Ali Ağa ber-vech-i muharrer müdde‘âsını mukırr biri ber-muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 

mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden Mehmed bin Ahmed ve Mustafa bin Hüseyin ve 

Ahmed bin Abdi ve Hüseyin bin Mustafa ve Hamo bin (silik) nâm kimesnelerden 

evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri 
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ihbâr olunan Kaysere mahallesi ahâlisinden Molla Ali bin Mehmed ve Havbi Cali 

karyesi ahâlisinden Hasan Kahya bin Cebel ve Kası nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî isbât itmeğin mûcibince meblağ-ı mezkûr 

elli aded Osmanî altunu ile ve üç bin seksen kuruş müvekkile-i mezbûre Aişe hatuna 

izâfetle vekîl-i merkûm Ali (silik) hâlâ edâ ve teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm Hacı 

Mehmed’e tenbîh (silik) ve tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı 

fî 23 Muharrem sene 1295 (Konu: alacak- borç) 

 

Hüküm no: 139 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Amo 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Bostancı Hacı Mehmed Efendi 

ibni Hasan Efendi bin Abdullah’ın sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Ahmed’in 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bir müstakîmü’l-etvâr vasî nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve lâ-büd olmağın emânet ile ma‘rûfe ve istikâmet ile mevsûfe ve her 

vechle vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire idüği zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî 

müslimîn ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olan sağîrân-ı merkûmânın vâlideleri işbu 

bâ‘isetü’l-kitâb Haduc binti Mehmed nâm hatunu hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî 

lehû hüsni-ma’âb hazretleri vasiye nasb ve ta‘yîn buyurup mezbûre dahi ber-minvâl-i 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve merâsimini kemâ yenbağî edâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis 

aşara min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-sene râbi‘ ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü'l-hâl: Şeyh Efendi Hurardidede (?) Ağa, bakkal Osman’ın oğlu Mehmed Ağa 

birâderi Ali Ağa ve gayruhum.  

 

Hüküm no: 140 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-i 

Bostancı Mahallesi sâkinelerinden Asiye binti Mehmed bin Küpeli Faki nâm hatuna 

babası müteveffâ-yı merkûm Molla Mehmed’in mevrûs ve müntakil medîne-i 

mezbûre sevk Tavîl’de kâin tarafları (silik) harâmi Zeyneb hatun ve Câkimzâde İzzet 

Efendi ve Emir Ali hâlî ve tarîk-i âm ile mahdûd ve…bir bâb Kefeşker dükkanının 

tamâmını bin yüz kuruş bedel ile Kürkçüoğlu Agob Ağa ve şerîki Nezili ….ittisâfen 

müşterek olmak üzere medîne-i mezbûre meclis-i idâre me’mûru huzûrı nizâm-ı 

vechle bey‘ ve ferâğa ve semeni olan meblağ-ı mezkûru ahz ve kabza ve bey‘-i 
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mezkûr ikrâr ve takrîre tarafından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm zevci Mehmed bin Hacı Mısdık 

nâm kimesneyi vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn ol dahi vekâlet-i mezkûru kabûl 

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

oldukları mahallerinden mazbûtü’l-esâmî kimesneler evvelen sırran ve ba‘dehû 

alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Memek bin 

Musa ve Mehmed bin merkûm Musa nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı 

câhidde ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık 

olduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 26 Muharremü’l-harâm 

sene 1294 (Konu: alım- satım) 

 

Hüküm no: 141 
 
Numro 85 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Karadede 

karyesi ahâlisinden olup asâkir-i şâhâne sınıf-ı evvel ikrâr-ı derîğa-i hizmetle uremeli 

ordugâhında işbu güzerân doksan dört senesi nısf-ı Şa‘ban’ında geceleyin vukû‘ 

bulan muhârebede şehîden vefât iden Muslı bin Ali bin Hacı Mehmed’in verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice binti Mehmed ile vâlidesi Aişe ve sulbî sağîr 

oğlu Hasan Hüseyin nâm kimesnelere isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan 

sonra verese-i merkûmûndan zâtı ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü’l-i‘lâm 

zevce-i mezbûre Hadice hatun meclis-i şer‘de müteveffâ-yı merkûmun zât-ı ta‘rîf-i 

Şer’î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü’l-i‘lâm zevce-i mezbûre Hadice Hatun meclis-i 

şer‘de müteveffâ-yı merkûmun medyûn olup medîne-i mezbûre ahâlisinden Molla 

Cerrahzâde Hacı Ahmed bin h Ağa mahzarında zevcim mevrûsum müteveffâ-yı 

merkûmun işbu merkûm Hacı Ahmed zimmetinde cihet-i karzdan elli kuruş alacak 

hakkı olup meblağ-ı mezkûru zevcim merkûm küllî kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât 

itmekle meblağ-ı mezkûr verese-i merkûmdan Hasan Hüseyin vâlidesi Aişe hatun ve 

bana mevrûs olmağla meblağ-ı mezbûrdan hisse-i irsiye-i ma‘lûmemi medyûn-ı 

merkûmdan hâlâ taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Hacı Ahmed 

cevâbında müteveffâ-yı merkûm cihet-i mezkûreden elli kuruş zimmetinde vâcibü’l-

edâ hâlâ virecek deyni olduğunu ikrâr lakin merkûm Memek’in vefâtı ma‘lûmum 

değildir deyu inkâr idicek müdde‘iye-i mezbûre Hadice’den müdde‘â-yı meşrûhasına 

mutâbık beyine taleb olundukda husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 
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mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden İmam Hacı Kâsım Efendi ibni Hacı İbrahim 

Efendi ve Muhtar dede Mehmed bin Mustafa ve Bostancı Şeyhi Abdullah nâm 

kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan asâkir-i merkûmeden Yusuf bin Mehmed ve Mustafa 

bin Ahmed nâm kimesnelerden li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-

iştihâd fi’l-hakîka işbu güzerân iden doksan dört senesi nısf-ı Şa‘ban’da Şıka nâm 

mevki‘de vukû‘ bulan muhârebede merkûm Muslı bin Ali bin Hacı Mehmed nâm 

kimesneye kurşun isâbetiyle mecrûh olup müte’essiren (silik) vefât idüp üzerinde 

lâbis olduğu esvâbıyla defn olunduğuna bizler şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her 

biri edâ-i şehâdet eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde olmağın mûcibince 

meblağ-ı mezbûr (?) kuruş müdde‘iye-i mezbûrenin hisse-i irsiyyesine (silik) edâ ve 

teslîm medyûn-ı merkûm Hacı Ahmed Ağa’ya tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 28 Muharrem sene 1295 (Konu: mirastan hak taleb) 

 

Hüküm no: 142 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-i 

Zincirli Mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den iken bundan akdem fevt olan 

Artin bin Kerbu bin Nersez’in sulbiye sağîre kızları Maryem ve Zarîfe’nin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve lâ-büd olmağın 

her vechle vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire idüği zeyl-i rakîmde muharrerü’l-

esâmî kimesneler ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isetü’l-i‘lâm 

sağîretân-ı mezbûretânın ammeteleri Maryem binti Kiryo nâm kimesneyi hâkim-i 

mevki‘-i sadr-i kitâb tavbî lehû hüsni-maâb Efendi hazretleri vasiye nasb ve ta‘yîn 

buyurup ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl eyledikden sonra vasiye-i mezbûre 

talebiyle hâkim-i mûmâ ileyh Efendi hazretleri sağîretân-ı mezbûretân malların işbu 

tarih-i kitâbdan i‘tibâren beher yevm her biri içün otuz paradan cem‘an şehrî kırk beş 

kuruş nafaka ve kisve bahâ karz ve takdîr idüp meblağ-ı mezkûru sağîretân-ı 

mezbûretânın nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarfa ve 

lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer sağîretân-ı mezbûretânın mallarına rücû‘a 

vasiye-i mezbûreye izin virilmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren 

fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene hâmis ve tis‘în ve mieteyn 

ve elf (Konu: vasi tayini) 

Şuhûdü'l-hâl: Manasek oğlu Sarkiz, Manasek oğlu Ebu Can, Barsum oğlu Karabet, 

Barsum oğlu Efunce ve gayruhum.  
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Numro 86 

 
Hüküm no: 143 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbn-i 

Eyyüb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed Ağa bin Es-

seyyid Mehmed Tâlib Efendi ibni Hacı Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hadice binti Belman Ağa ile sulbiye kebîre kızları Nüfus ve Ayyuş ve 

Nazîfe ve sağîre kızları Menûre ve Kerime ve sağîr oğlu Mehmed Tâlib’e münhasıra 

ve sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den zevce-i mezbûre 

Hadice hatun vasiye nasb ve ta‘yîn olunup mezbûre dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl 

eyledikden sonra müteveffâ-yı merkûmun dâyinlerinden olup Haleb tüccâr-ı 

mu‘teberânından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Überizâde Es-seyyid Ahmed Ağa ibni Seyyid 

Mehmed Ağa nâm kimesne medîne-i mezbûre kâimmakâmlığına işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Überizâde Es-seyyid Ahmed Ağa ibni Seyyid Mehmed Ağa nâm kimesne medîne-i 

mezbûre kâimmakâmlığına bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer 

müteveffâ-yı merkûmun zevce-i menkûha-i metrûkesi ve sağîrûn-ı mezbûrûnun 

vasiye-i mansûbeleri ve bi’l-asâle ve bi’l-vesâye tereke-i kâsırasına vaz‘-ı yedi 

mütehakkık olan mezbûre Hadice hatun tarafından husûmet ve redd-i cevâba vekâleti 

zât-ı mezbûreyi ârifân Hüsnü bin Mehmed ve Abdülkâdir bin Ömer nâm kimesneler 

şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan Mehmed Sâlih 

Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi müvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Mehmed Ağa 

zimmetinde cihet-i karz-ı Şer’îden alacak hakkım olan kırk bin küsûr kuruşdan 

mütebâkî gayr-ı ez-teslîmât sahhü’l-bâkî yirmi beş bin kuruş alacak hakkım olup 

hattâ müteveffâ-yı merkûm güzerân iden doksan üç senesi Ramazan-ı şerÎfi hilâlinde 

her biri hesâbımız ru’yet olunup ba‘de külli’l-hesâb yirmi beş bin kuruş zimmetinde 

alacak hakkım olduğunu hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl ve sıhhatinde bi’t-tav‘ ve’r-

rızâ ikrâr-ı mu‘teber-i kat‘î ile ikrâr ve i‘tirâf ve şehâdet dahi itmişdir ol vechle 

meblağ-ı mezkûr yirmi beş bin kuruş alacak hakkı tarafıma kable’l-edâ ve’l-îfâ vefât 

idüp tereke-i kâsırasına işbu vekîl-i mûmâ ileyh müvekkilesi Hadice hatun bi’l-asâle 

ve bi’l-vesâye vâzı‘atü’l-yed olmağın hâlâ meblağ-ı mezbûru tereke-i kâsırasındean 

olmak üzere tarafıma teslîmi bi’l-asâle matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl 

vekîl-i mûmâ ileyh cevâbında müvekkilesi Hadice hatun tereke-i kâsırasına 

vâzı‘atü’l-yed olduğunu ikrâr ve lâkin müdde‘î-i mûmâ ileyhin ber-vech-i muharrer 
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müdde‘âsını külliyen inkâr idicek müdde‘î-i mûmâ ileyh Ahmed Ağa ber-vech-i 

muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûre ârifân ve 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 imam Hasrakzâde Es-seyyid Mehmed ve muhtar İbrahim bin 

İbrahim Vakkas bin Mehmed ve İsmail bin Halil ve Mehmed bin Mehmed ve Emin 

Ağa ibni Şeyh Ağa ve Mahmud Ağa bin Emin Ağa ve Emin Ağa bin Mustafa Efendi 

ver Osman ibni Mustafa nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Cevizlice mahallesi 

ahâlisinden Mehmed Ağa ibni Ahmed Ağa ve Mehmed Arif bin Mehmed ve Beğ 

mahallesi ahâlisinden Hüseyin bin Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince 

meblağ-ı mezbûr yirmi beş bin kuruş müteveffâ-yı merkûmun tereke-i kâsırasından 

olmak üzere müdde‘î-i mûmâ ileyh Ahmed Ağa’ya edâ ve teslîme müvekkilesi 

mezbûre Hadice hatuna izâfetle vekîl-i mûmâ ileyh Mehmed Sâlih Efendi’ye tenbîh 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 29 

Muharremü’l-harâm sene 1295 (Konu: alacak- borç) 

 

Hüküm no: 144 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Beğ 

mahallesi sâkinlerinden olup İran Devlet-i behiyyesi şehbenderi işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Nazar Ağa bin Artin nâm kimesne meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-

merâm bundan akdem İbn-i Eyyüb mahallesi sâkinlerinden medyûnen fevt olan 

Poladyan Avadis bin Esdaver bin Devlet nâm kimesne zimmetinde bâ-i‘lâm-ı Şer’î 

mahkûm ve müsebbit yüz yetmiş aded yüzlük Osmânî altunı ve yüz aded sîm-i hâlis 

mecîdî olarak benim alacak hakkım olup ve Tarla-yı Atîk mahallesi ahâlisinden 

Papasoğlu Manek nâm kimesnenin dahi üç yüz altmış kuruş mahkûm alacak hakkı 

olup ve yine Tobcuoğlu Danel nâm kimesnenin dahi mahkûm on aded yüzlük 

Osmânî altunı alacak hakkı olup ve bunlardan mâ‘adâ kendiden akdem fevt olan oğlu 

Karucek merkûm kefâletiyledir uhde etmiştir olduğu a‘şâr bedelâtından gayr-ı ez-

teslîmât hazîne-i celîleye dört bin dokuz yüz kuruş yirmi para ve yine …sanduğından 

ahz eylediği…nizâmı üç bin kuruş cem‘an otuz bin bir üç yüz altmış kuruş yirmi 

para deyni ve duyûn-ı sâiresi olup müteveffâ-yı hîn-i vefâtında nizâm mevzû‘u olan 

tereke-i menkûlesi ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ olunup meblağ-ı 
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mezbûr sâlifü’z-zikr düyûn-ı müsebbite ve hayriyesini edâya gayr-ı vâkî olduğuna ve 

îfâ-i duyûn içün 

  

Numro 87 

Gaffar Beğ dahi şer‘an bey‘-i lâzım ve lâ-büd olduğuna binâen müteveffâ-yı 

merkûmâna olup mahalle-i mezbûrede kâin tarafları tarîk-i âm ve cengâni kızı oğlu 

(silik) hânesi (silik) ile mahdûd ve mümtâz fevkânî ve tahtânî mesâkin-i ma‘lûmeyi 

müştemil bir bâb mülk menziliyle İbn-i Eyyüb çarşusında vâki‘ ma‘lûmetü’l-hudûd 

ve’l-etrâf bir bâb alacacı dükkânı bey‘ olunmak ve esmânından hâsılasından deyu 

sene-i mezkûre îfâ kılınmak iktizâ eylediği müteveffâ-yı merkûmun verese-i kibârı 

(silik) sulbî kebîr oğlu Muses ve Devlet nâm kimesneler ile zevce-i metrûkesi sağîr 

oğlu Yeşan’ın ve sağîre kızları Ene ve Feride’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

vasiye-i mansûbeleri anaları Ene binti Kirkor nâm hatuna -şer‘-i şerîfden bi’d-defa‘at 

beyân ve teklîf olunmuş ise de merkûmûn imtinâ‘ ve ta‘tet ve muhâtale eyledikleri 

ecilden menzil-i mezkûr ve (silik)-i mezbûr medîne-i mezbûre meclis-i de‘âvî ve 

tapu kâtibi fütüvvetlü Hakkı Efendi ma‘rifetiyle bey‘a arzı ve (?) (?) ve 

mücemmi‘ü’n-nâs olan mahallerde dört mâh müzâyede ve (?) müzâyede mürûr ve 

rağbât-ı nâs inkıtâ‘ (?) menzil-i mezkûr otuz bin kuruşa ve dükkân-ı mezbûru bin 

kuruşa Hacı Nikos Ağa üzerinde karar idüp ziyâde tâlib-i âharı zuhûr itmeyüb keff-i 

yed itmeleriyle meblağ-ı mezbûrlar dahi işbu menzil ve dükkanın semen-i misilleri 

idüğini zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesneler meclis-i şer‘de alâ tarîki’ş-

şehâde ihbârlarıyla mütehakkık olup menzil ve dükkan nizâmı vechle meclis-i idâre-i 

kazâda me’mûru huzûrunda tarîk-i şer‘den bey‘ olunup esmânıyla düyûn-ı 

mezkûreler ile matlûbumdur meblağ-ı mezbûrlardan tarafıma edâ ve teslîmi 

matlûbumdur didikde dâin-i merkûm Nazar Efendi’nin takrîr-i meşrûhunu vâkı‘a 

mutâbık (?) hâl minvâl-i muharrer üzere olup müteveffâ-yı Evadis’in ber-vech-i 

muharrer meblağ-ı mezbûr duyûn-ı müsebbite ve mîriyyesi bulunup bi’l-müzâyede 

bey‘ olunan kuruş ve emvâl-i menkûle esmânı dahi düyûn-ı mezkûrları vefâ 

itmediğinden ıkârâtın bey‘iyle îfâ-i duyûn olunmağa şer‘an lâzım gelüp verese-i 

kibâr ve ümm-i merkûm bey‘-i emvâl ve edâ-i duyûndan imtinâ‘ ve na‘tet ve (?) 

itmeleriyle menzil-i mezkûr ve dükkan-ı mezbûr vech-i meşrûh üzere bey‘a arz ile 

dört mahı mütecâviz bi’l-müzâyede ba‘de’l-inkıtâ’ü’-ra‘bât esmân-ı mezkûr ile 

mûmâ ileyh Hacı Ağa üzerinde takarrür idüp mebâliğ-ı mezbûre el-yevm menzil-i 

mezkûr ve dükkan-ı mezbûru semen-i misilleri idüği âtîde isimleri muharrer 
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kimesneler alâ tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla mütehakkık olmağın menzil-i mezkûr otuz 

bin kuruşa dükkan-ı mezbûr bin kuruşa müşterî-i merkûm Hacı Nikos Ağa’ya tarîk-i 

şer‘den bey‘ ve nizâm vechle temlîk olunmak ve esmân-ı mezkûrlar ile duyûn-ı 

mezkûrlar edâ ve îfâ olunduklarında mütebâkî meblağdan verese-i merkûmûnun 

hallerine göre bir münâsib hâne iştirâ olunmak ber-muktezâ-yı şer‘-i âlî olmağın mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i 

Muharremü’l-harâm li-sene hâmis ve tis‘în ve mieteyn ve elf  

Şuhûdü'l-hâl: (Konu: alım- satım) 

 

Hüküm no: 145 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Akyol 

mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin Mehmed’in sulbî 

sağîr oğlu Mehmed’in babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil olan mâl-ı mevrûsu 

ile yine müteveffâ-yı merkûm hâl-i hayâtında sağîr-i merkûm içün velâyeten iştirâ 

eylediği emvâl-i müşterâsını ahz ve kabz ve hıfz ve tesviye-i umûrlarını ru’yete 

kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve lâ-büd olmağın emânet ile 

ma‘rûf ve istikâmet ile mevsûf ve her vechle vesâyeti sağîr-i mezbûr hakkında min 

külli’l-vücûh evlâ ve enfâ‘ idüği zeyl-i vesîka mektûbü’l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla 

inde’ş-şer‘ü’l-enver mütehakkık olan sağîr-i mezbûrdan vasîsi işbu râfi‘-i hâze’l-

kitâb Sinan Ağa ibni Molla Abdullah nâm kimesneyi mevki‘-i sadr-ı kitâb tavbî lehû 

hüsni-maâb Efendi hazretleri dahi vasî-i sağîr-i merkûm Mehmed’in vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin emvâl-i müşterâ ve ahz ve kabz ve hıfza ve tesviye-i umûrunu ru’yete 

vasî ve ta‘yîn buyurdukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımesini kemâ yenbağî edâya müte‘ahhid oldukdan sonra vasî-i merkûm 

Sinan Ağa meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm idüp vasîsi olduğum 

sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâcı ile muhtâc olmağın emvâl-i 

mevrûs ve müşterâsından nafaka ve kisve bahâ ve sâir havâyic-i zarûriyesiçün kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur 

didikde vasî-i merkûmun takrîr-i meşrûhu ve müdde‘â mutâbık ve zikr-i âtî meblağ 

kadr-i kifâye idüği zeyl-i hüccetde muharrerü’l-esâmî kimesneler ihbârlarıyla 

tahakkuk itmeğin hâkim-i mevki‘-i sadrü’l-vesâika …aklâmü’l-enîka Efendi 

hazretleri dahi sağîr-i merkûm içün emvâl-i müşterî ve mevrûsundan işbu tarih-i 

kitâbdan i‘tibâren  
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Numro 88 

Külli yevmin altmış para faz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr 

altmış parayı beher yevm sağîr-i mezbûr Mehmed’in nafaka ve kisve bahâ ve sâir 

levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer emvâl-i 

mevrûs ve müşterâsına rücû‘a vasî-i merkûm Sinan Ağa’ya izin virilmeğin mâ-

vaka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Şevvâlü’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf 

Şuhûdü'l-hâl: Ömer bin Ömer, Emin Babab bin (silik), Ahmed bin Mehmed, 

Mehmed bin Hacı Mehmed, Hacı Kasım Baba bin Hacı İbrahim Efendi, Muhzır 

Vesim Molla, Muhzır Ahmed ve gayruhum. (Konu: vasi tayini, nafaka) 

 

Hüküm no: 146 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Bostancı 

Mahallesi ahâlisinden olup asâkir-i şâhâneden sınıf-ı evlâ efrâdından redîf hizmetiyle 

Rumeli ordugâhına sevk ile ve Şıka nâm mevki‘de esnâ-yı muhârebede işbu güzerân 

iden bin iki yüz doksan dört senesi şehr-i Şabanının on sekizinci günü tarihiyle 

mecrûhen vefât iden Abdülkâdir bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Nazife binti Bayram Mehmed ile vâlidesi Fatıma binti isâbeti 

inde’ş-şer‘ü’l-enver tahakkukundan sonra vârisetân-ı mezbûretândan zâtı ta‘rîf-i 

Şer’î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü’l-i‘lâm zevce-i mezbûre Nazîfe hatun mahalle-i 

şer‘-i şerîfde müteveffâ-yı merkûmun medyûnu olup medîne-i mezbûre ahâlisinden 

Mehmed İzzet Ağa ibni Mehmed mahzarında zevcim ve mevrûsum müteveffâ-yı 

merkûmun işbu İzzet Ağa zimmetinde cihet-i karzdan kırk kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezkûru zevcim müteveffâ-yı merkûm Abdülkâdir medyûn-ı merkûmdan 

kable’l-ahz ve’l-istîfâ mevki‘-i mezkûrda ber-mûceb-i muharrer vefât idüp meblağ-ı 

mezkûr benim ile vâlidesi mezbûreye mevrûs olmağın meblağ-ı mezkûrdan hisse-i 

musiyyem olan on kuruş medyûn-ı merkûm İzzet Ağa’dan hâlâ taleb iderim deyu 

ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında müdde‘iye-i mezbûrenin zevci ve 

mevrûsum merkûm Abdülkâdir’e ber-vech-i muharrer cihet-i mezbûreden 

zimmetinde kırk beş kuruş deyni olduğunu ikrâr lâkin merkûm Abdülkâdir’in vefâtı 

ma‘lûmum değildir deyu inkâr idicek müdde‘iye-i mezbûre Nazîfe’den müdde‘â-yı 

meşrûhasına 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 zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden İmam Ahmed Efendi ibni 
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Mehmed Efendi ve muhtar Mehmed Ağa ibni Hacı Mehmed ve Bekir Ağa bin Bekir 

ve Mustafa bin Ali nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-

tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Hacı Mehmed Ağa ibni Hacı 

Şâkir Efendi ve Mehmed Emin Ağa ibni Bektaş nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-iştihâd fi’l-hakîka işbu güzerân iden bin iki yüz 

doksan dört senesi şehr-i Şa‘banının on sekizinci günü tarihiyle Şıka nâm mevki‘de 

esnâ-yı muhârebede mecrûhen merkûm Abdülkâdir bin Mehmed bin Abde nâm 

kimesne vefât idüp defn olduğuna bizler şâhidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her 

biri edâ-i şehâdet-i Şer’îyye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde olmağın 

mûcibince meblağ-ı mezkûr kırk kuruşdan hisse-i musîbesi olan on kuruş müdde‘iye-

i mezbûre Nazîfe Hatuna edâ ve teslîme medyûn-ı merkûm Mehmed İzzet Ağa’ya 

tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî gurre-i Saferü’l-

hayr sene 1295 (Konu: alacak- borç) 

 

Hüküm no: 147 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-i 

Atîk mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan Da‘îzâde Hacı Mehmed 

Emin Beğ bin Mustafa bin Emin Efendi’nin sulbî sağîr oğulları Hasan ve Mehmed 

Arif’in tesviye-i umûrlarını ru’yete kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i Şer’îyye mansûbe-i 

vasiyye ve hâzneleri mu‘arrafetü’z-zât ve râfi‘atü hâze’l-kitâb Hadice binti Hacı Arif 

nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûrede hâlâ eytâm müdîri 

Osman Sâib Efendi bin Hacı Mustafa Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

idüp müteveffâ-yı merkûmun ile’l-vefât yed-i tasarrufunda mülkü olup fevtiyle 

müstakillen oğlu Mehmed Ağa hissesine ifrâz olunan aşağı Bedestan’da kâin 

dokuzuncu numro ile mukayyed olan bir bâb bedesten dükkanını bey‘a arz 

eylediğine binâen dükkan-ı mezkûru  

 

Numro 89 

Vasiyyesi olduğum sağîrân-ı merkûmân içün şirâsına melâliyle olduğum 

cihetle taraf-ı şer‘den me’zûnen olduğum ve dükkân-ı mezkûrun senevî ecr-i misli 

buluşup sağîrân-ı merkûmân içün şirâsı her vechle haklarında enfa‘ ve evlâ 

idüğinden dükkân-ı mezkûru yirmi sekiz buçuk yüzlük Osmânî altunını vasiyyeleri 

olduğum sağîrân-ı merkûmân Hasan ve Mehmed Arif’in hasebü’n-nizâm müdîr-i 

mûmâ-ileyhin zîr-i idâresinde olup eytâm sanduğında (silik) olunmakda olan 
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akçesinden sarf olunmak üzere havâle olunmuşidi hâlâ müdîr-i mûmâ-ileyh meblağ-ı 

mezbûru hüccet-i Şer’îyyeye rabt olunmadığı sarf ideceğini beyân ile hayli müddet 

mürûr idüp meblağ-ı mezbûr henüz tarafıma edâ ve teslîm olunmadı ve ben dahi 

meblağ-ı mezbûr yirmi sekiz buçuk lira-i Osmânî içün medyûn olduğumdan ve 

mu‘âmele-i nizâmiyesi dahi icrâ kılınmadığından hâlâ meblağ-ı mezbûru tarafıma 

i‘tâ itmek ve kuyûd-ı lâzımesi dahi sağîrân-ı mezbûrân isimlerine kayden tashîh 

olunup iktizâ iden ilm ü haber koçanı tarafıma teslîm olunmak matlûbumdur didikde 

vasiyye-i mezbûre Hadice hatunu müdîr-i mûmâ-ileyh bi’l-cümle kelimât-ı 

meşrûhasında ba‘de’t-tasdîk ve vasiyye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a 

mutâbık ve nefsü’l-emrde muvâfık ve dükkân-ı mezkûrun dahi şirâsı sağîrân-ı 

merkûmân haklarında min külli’l-vücûh enfa‘ ve evlâ idüğini ve meblağ-ı mezkûr 

dahi dükkân-ı mezkûrun şer‘an semen-i misli idüğini zeyl-i kitâbda muharrerü’l-

esâmî müslimîn ihbârlarıyla sâbit ve mütehakkık olduğu şer‘an zâhir olmağla 

meblağ-ı mezbûr yirmi sekiz buçuk Osmânî altununı sanduk-ı mezkûrdan vasiyye-i 

mezbûre Hadice hatuna hâlâ edâ ve teslîme müdîr-i mûmâ-ileyh Osman Sâib 

Efendi’ye tenbîh olunduğu ve kuyûd-ı lâzımesinin dahi tashîh olunması iktizâ 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundı fî 4 Saferü’l-hayr sene 1295 (Konu: 

alım- satım) 

 

Hüküm no: 148 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Efacek karyesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin Mehmed bin Abdullah’ın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hebe binti Mehmed ile sulbî kebîr oğulları 

Mehmed ve Ali ve Mustafa ve sulbiye kebîre kızı Yemi’ye inhisârı şer‘an zâhir ve 

âşikâr oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâyinlerinden olup medîne-i mezbûre 

mahallâtından (silik) mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Dâ‘izâde 

El-hac Emin Beğ bin Mustafa bin Emin Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hadice binti Molla Ahmed ve Aişe binti Himmet ve diğer Hadice Hacı 

Arif Ağa ile sulbî kebîr oğulları Mehmed Şerîf ve (silik) ve Mehmed Sâdık ve 

Ahmed ve Mehmed ve sağîr oğulları Hüseyin ve Hüseyin ve Arif ve Nuh ve Mustafa 

ve kebîre kızlar Hadice ve Hamide ve sağîre kızları Firdevs ve Nâile’ye münhasıra 

ve sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i Şer’îyye li-

ebb er karındaşları merkûm Sâdık Efendi vasî nasb ve ta‘yîn olundukdan sonra vasî-i 
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mûmâ-ileyh sağîrûn-ı mezbûrûna vesâyete ve verâse-i kibâr taraflarından vekîl-i 

sâbitü’l-vekâlesi ve ta‘yîn-i vekâlete (silik) ve asâleten medîne-i mezbûre de‘âvî 

meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi 

muharrer müteveffâ-yı evvel-i merkûm Mehmed’in sulbî kebîr oğlu ve tereke-i 

vâfiyesine vaz‘-ı yedi mütehakkık olan merkûm Ali müvâcehesinde müteveffâ-yı 

evvel-i merkûm Mehmed’in on dört bin kuruş tefâvî akçesi olarak mevrûsumuz 

müteveffâ-yı sânî Hacı Emin Beğ’in işbu merkûm Ali’nin mevrûsesi babası merkûm 

Mehmed zimmetinde cihet-i mezbûreden vâcibü’l-edâ alacağı olup meblağ-ı 

mezbûrun edâsına tarafeynden bi’l-emr ve’s-suâl işbu merkûm Ali kefâlet-i mutlaka-

i sahîha-i Şer’îyye ile kefîl ve zâmin olup ve meblağ-ı mezbûre (silik) üç bin beş yüz 

kuruş hınta ve bekmez esmânından teslîmâtı bulunup gayr-ı ez-teslîmât sahhü’l-bâkî 

on bin beş yüz kuruş alacak hakkını kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât idüp tereke-i 

vâfiyesine oğlu merkûm Ali bi’l-verâse vâzı‘atü’l-yed olmağın hâlâ meblağ-ı 

mezbûru terekesinden olmak üzere ve bâ-...kefâlet-i muhkiyesine binâen mezbûru 

tarafıma teslîmi bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle matlûbumdur deyu ba‘de’d-

da‘vâ ve’s-suâl merkûm Ali cevâbında mevrûsu müteveffâ-yı merkûmun tereke-i 

vâfiyesine vaz‘-ı yedini ve babasının on bir bin beş yüz kuruş deyni ve borcu 

olduğunu ikrâr lakin kefâlet müdde‘âsını külliyen inkâr ile beraber ziyâde 

müdde‘âsını kabûl eymemediğinden müdde‘â beş bin sekiz yüz kuruş hınta ve 

bekmez olarak müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Emin Beğ’e  

 

Numro 90 

Hayâtında teslîmâtımız vardır deyu ziyâde teslîmât (silik) bulunmağla 

evvelen müdde‘î-i asıl ve vasî-i vekîl-i merkûm Mehmed Sâdık Efendi’den ber-

minvâl-i muharrer on dört bin kuruş tekâvî akçesinden alacak hakkı olduğuna 

beyyine taleb olundukda 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 

Mehmed bin Mehmed ve Mustafa ibni Ali ve Ahmed bin Hüseyin ve Ali bin (silik) 

ve Hasan bin Ahmed ve Şeyh Efendi bin Mehmed ve Abdülkâdir ibni Mustafa ve 

Hâfız Mehmed bin Ahmed nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen 

lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Tütünci Ali Efendi ibni 

Ali ve Tahsin Mehmed bin İbrahim ve Yaya ve Molla Arab’ın oğlu Ahmed ve 

Mehmed bin (silik) Ma‘mo nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’l-halef 

sâniyen müdde‘î-i aleyh merkûm Ali’den ber-minvâl-i muharrer ziyâde teslîmât 
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müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olundukda ba‘de’l-imhâl ve’l-istihlâk ityân-ı 

beyyineden izhâr-ı acz ile tahlîf taleb olunduğı mûcibince meblağ-ı mütebâkî on bin 

beş yüz kuruş müteveffâ-yı evvel-i merkûm Mehmed’in tereke-i vâfiyesinden olmak 

üzere ve yâhud kefâlet müdde‘âsına binâen müdde‘î-i asıl ve vasî-i vekîl-i merkûm 

Mehmed Sâdık Efendi’ye hâlâ edâ ve teslîme müdde‘î-i merkûm Ali’ye tenbîh 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 4 Saferü’l-hayr 

sene 1295 (Konu: alacak- borç) 

 

Hüküm no: 149 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbn-i Şeker 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Tâlibzâde Mehmed Ağa ibni 

Seyyid Mehmed Tâlib bin Hacı Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Hadice binti Süleyman Ağa ile sulbiye kebîre kızları Nüfûs ve Ayyuş ve Nazîfe ve 

sulbiye sağîre kızları Menûre ve Kerîme ve sağîr oğlu Mehmed Tâlib’e inhisârı 

şer‘an zâhir ve âşikâr oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun dâyinlerinden olup 

medîne-i mezbûre mahallâtından Seng-i Nakkaş Mahallesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-

i‘lâm Hacı Ömer Ağa ibni Hacı Abdülhalim nâm kimesne meclis-i şer‘de bi’t-(silik) 

havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer müteveffâ-yı merkûmun tereke-i 

kâsırasına bi’l-verâse vaz‘-ı yedi mütehakkık olan zevce-i mezbûre Hadice Hatun 

tarafından husûmet ve redd-i cevâba vekâleti zât-ı mezbûreyi ârifân Hüsni bin 

Mehmed ve Hüseyin bin Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı 

vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan Mehmed Sâlih Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi 

müvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Mehmed Ağa ve babası Seyyid Tâlib Efendi 

tarafından bi’l-emr ve’l-kabûl kefîl-i bi’l-mâl ve kefîl-i bi’n-nefs oldukları halde 

güzerân iden seksen bir senesinin hilâlinde yed ve malımdan iktirâz ve kabz ve 

umûrlarına sarfla istihlâk eyledikleri yüz aded yüzlük Osmânî altunı alacak 

hakkımdan latı bin yedi yüz on beş buçuk tarafıma edâ ve teslîm ile gayr-ı ez teslîmât 

sahhü’l-bâkî üç bin dokuz yüz dokuz buçuk alacak hakkım kalup meblağ-ı bâkî-i 

mezkûru kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât idüp tereke-i kâsırasına işbu müvekkile-i 

mezbûre bi’l-verâse ve bi’l-vesâye vâzı‘atü’l-yed olmağın hâlâ meblağ-ı mezkûru 

tarafıma teslîm olunması matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i mûmâ-

ileyh cevâbında müvekkile-i mezbûre tereke-i kâsırasına vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin 

müdde‘î-i merkûmun mâ‘adâ müdde‘âsının külliyen inkâr idicek müdde‘î-i merkûm 
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ber-vech-i muharrer müdde‘âsını 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 Hâfız Mehmed Efendi bin Abbas ve Emin bin Mustafa ve Mehmed bin 

Ahmed ve Ömer bin Bekir ve Arif bin Ali nâm kimesnelerden evvelen sırran ve 

ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan 

Burnukaraoğlu Mustafa Ağa ibni Mustafa ve Kara Ali oğlu Mehmed ve Ahmed bin 

Ali nâm kimesne şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî ba‘de’l-

isbât ve’l-halef ve’l-hükm meblağ-ı mezkûr üç bin dokuz yüz dokuz buçuk kuruş 

müdde‘î-i merkûm Hacı Ömer Ağa’ya hâlâ edâ ve teslîme müvekkile-i mezbûre 

Hadice hatuna izâfetle vekîl-i merkûm Mehmed Sâlih Efendi’ye tenbîh olunduğu 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 5 Saferü’l-hayr sene 1295 (Konu: 

alacak- borç) 

 

Numro 91 
 
Hüküm no: 150 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından İbn-i 

Eyyüb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Seyyid Tâlibzâde 

Mehmed Ağa ibni Mehmed Tâlib bin Hacı Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hadice binti Süleyman Ağa ile sulbiye sağîre kızları Nüfûs ve Ayûs ve 

Nazîfe ve sağîre kızları Menûre ve Kerîme ve sağîr oğlu Mehmed’e münhasıra 

oldukdan sonra sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den zevce-i 

mezbûre Hadice hatun vasiyye nasb ve ta‘yîn olunup ol dahi vesâyet-i mezkûru 

kabûl eyledikden sonra medîne-i mezbûre mahallâtından Kurb-i Zincirli Mahallesi 

sâkinelerinden zâtı ta‘rîf-i Şer’î ile mu‘arrafe olan Aişe binti Seyyid Tâlib nâm hatun 

tarafından zikr-i âtî menzili da‘vâya vekîl-i müseccel-i Şer’îsi işbu bâ‘isü’l-i‘lâm 

Mehmed bin Abdülganî nâm kimesne medîne-i mezbûre kâimmakâmlığına bi’t-

takdîm şer‘-i şerîfe havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer müteveffâ-yı 

merkûmun zevce-i menkûha-i metrûkesi ve zikr-i âtî menzile vaz-ı yedi mütehakkık 

olan mezbûre Hadice hatun tarafından husûmet ve redd-i cevâba vekâleti zât-ı 

mezbûreyi ârifân Hüsnü bin Mehmed ve Abdülkâdir bin Ömer nâm kimesneler 

şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan Mehmed İzzet Ağa 

ibni Mehmed muvâcehesinde tapu kâtibi fütüvvetlü Hakkı Efendi hâzır olduğu halde 

müvekkilem mezbûre Aişe hatun ile müteveffâ Mehmed Ağa’nın vâlideleri olup 
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bundan üç sene akdem fevt olan Kerîme binti Osman bin Mustafa’nın İbn-i Eyyüb 

mahallesinde kâin tarafları Kulancıoğlu İbrahim ve şerîki oğlu ve Kabasakaloğlu 

hâneleri ve tarîk-i âm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb mülk menzil olup mezbûrenin 

vefât vukû‘uyla menzil-i mezkûr üç sehim i‘tibâriyle bir sehim müvekkilem kızı 

mezbûreye ve iki sehmi müteveffâ-yı merkûm Mehmed Ağa’ya mevrûs olup kable’t-

taksîm merkûm Mehmed Ağa dahi fevt olup sülüsân hissesi vereseleri mezbûrûna 

mevrûs olup bu vechle menzil-i mezkûrun tamâmından sülüs (silik) müvekkilem 

mezbûrenin mülk-i mevrûsu iken hâlâ müvekkilem mezbûre Hadice hatuna menzil-i 

mezkûrun tamamına bi’l-verâse ve bi’l-vesâye vaz‘-ı yed olup müvekkile-i 

mezbûrenin sülüs hissesini teslîmden eben ve imtinâ‘ itmekle suâl mûcib-i Şer’îsi 

bi’l-icrâ hisse-i mezkûreden keff-i yediyle müvekkilem mezbûre Aişe hatuna izâfetle 

vekîl-i merkûm Mehmed İzzet Ağa’ya tenbîh olunmak matlûbumdur deyu ba‘de’d-

da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm İzzet Ağa cevâbında müvekkilem mezbûre Hadice 

Hatun menzil-i mezkûra bi’l-verâse ve bi’l-vesâye vaz‘-ı yed ider lakin menzil-i 

mezkûrun tamâmı müteveffâ (silik) mülkü olup fevtiyle verese-i mezbûrûna mevrûs 

olup ol vechle menzil-i mezbûre (silik)-el-irs vaz‘-ı yed idüp müdde‘î-i vekîl-i 

merkûm Mehmed Ağa’nın iddi‘âsı vechle anaları malı olup fevtiyle ber-mûceb-i 

tashîh kendülerine mevrûs olduğunu bilmem deyu külliyen inkâr idicek müdde‘î-i 

vekîl-i merkûm ber-minvâl müdde‘âsını husûs-ı mezbûre ârifân ve her biri ber-

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

zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühir ve imzâ iden Mehmed Arif bin Mehmed ve Emin Ağa 

bin Şeyh Ağa ve Karamanlı Mehmed bin Ahmed ve Hâfız Mehmed bin Mehmed ve 

İsmail bin İsmail nâm kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye 

adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Mehmed Sâlih Efendi ibni Hacı 

Mustafa Efendi ve (silik) mü’ezzin Fatıması binti Ömer ve Hacı Şerif’in zevcesi 

Zeyneb binti Hâkim Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer‘-i âlî isbât itmeğin mûcibince ba‘de’l-hükmi’ş-Şer’î menzil-i mahdûd-ı mezkûrun 

üç sehimde bir sehim hissesini müvekkile-i mezbûre Aişe hatuna izâfetle vekîl-i 

merkûm Mehmed Ağa’ya teslîme vekîl-i merkûm Mehmed İzzet Ağa’ya tenbîh 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 5 Saferü’l-hayr 

sene 1295 (Konu: miras taksim) 
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Hüküm no: 151 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-ı 

Zincirli Mahallesi ahâlisinden ve teb‘a-i Osmânî’den bâ‘isü’l-i‘lâm Babek oğlu Agob 

bin Karabet nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı 

şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer Kozanlı mahallesi 

ahâlisinden ve yine teb‘a-i Osmânî’den Balyozoğlu Artin bin Karabet nâm kimesne 

muvâcehesinde tapu kâtibi fütüvvetlü Hakkı Efendi hâzır olduğu halde medîne-i 

mezbûre fenâsında Kendirci Bazdi nâm mevki‘de kâin iki tarafdan tarîk-i âm ve iki 

tarafdan Bakkal Hâkimoğlu hânesiyle mahdûd  

 

Numro 92 

Ve mümtâz bir bâb Boyacı dükkanının tamâmı işbu merkûm Karabet’in 

babası merkûm Karabet’in malı olup merkûm dükkan-ı mezbûrun nısf hissesini yirmi 

beş aded yüzlük Osmânî altunu mukâbelesinde tarihden sekiz sene akdem oğlu 

merkûm Karabet’e Bey‘ ve teslîm idüp ve diğer nısf hissesini dahi tarihden üç sene 

akdem diğer oğlu Agob nâm kimesneye makbûrz olan iki bin beş yüz kuruşa bey‘ ve 

teslîm ile dükkan-ı mezkûrun nısfı işbu merkûm Karabet’in ve diğer nısfı dahi 

karındaşı Agob’un ittisâfen mülk-i müşterâları olup merkûm Agob kendi nısf hisse-i 

şâyi‘asını tarihden bir mâh akdem medfû‘um ve makbûzu olan iki bin beş yüz kuruşa 

bana bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’îyle bey‘ ve teslîm ve ben dahi iştirâ ve kabz ve kabûl 

eylediğimden hasebü’n-nizâm usûl-i mevzû‘ası bi’l-icrâ meclis-i irâdede me’mûru 

huzûrunda îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i kat‘îsi icrâ olunarak lâzım gelen koçanı 

tarafıma me’mûru cânibinden i‘tâ olunmuş ve hatta merkûm Karabet dükkan-ı 

mezkûrun nısf hissesini meblağ-ı mezbûra iştirâ ve kabz eylediği istimâ‘ eylediği ve 

bey‘a âlim olduğu anda benim merkûm Agob ile dükkan-ı mezkûrun nısf hissesine 

müte‘allika da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikden sonra tarih-i i‘lâmdan bir hafta 

akdem dükkan-ı mezkûrun taksîmine benim gıyâbımda tâlib dahi olmuşken hâlâ 

merkûm Karabet dükkan-ı mezbûrun tamâmına vâzı‘ü’l-yed olup benim nısf hisse-i 

mezkûremi bana teslîmden eben ve imtinâ ile beni tasarrufdan men‘ eylediğine suâl 

olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ müdâhalesinin men‘i ve hisse-i mezkûre tarafıma 

teslîm olunması matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Karabet 

cevâbında fi’l-hakîka dükkan-ı mezkûrun tamâmı babam merkûm Karabet’in mülkü 

olup babam merkûm dükkan-ı mezkûrun nısf hissesi tarihinden on altı sene akdem 
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mikdar-ı ma‘lûmum olmayan akçe mukâbelesinde ve diğer nısf hissesi dahi tarihden 

sekiz sene akdem yirmi beş aded yüzlük Osmânî altunı mukâbelesinde mutasarrıfeler 

ile bana bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’îyle bey‘ ve teslîm idüp ol vechle dükkan-ı mezkûrun 

tamamı benim şirâen malım olmağın bi-hakkın vaz‘-ı yed iderim ve babam merkûm 

dükkan-i mezkûrun nısf hissesini işbu müdde‘î-i merkûmun bâyi‘i olan karındaşım 

merkûm Agob’a tarihden üç sene akdem bey‘ ve teslîm etmiş ise de benim şirâ‘ım 

tarihi esbak bulunduğundan ve bu vechle merkûmun şirâsı müte’ahhar olduğundan 

hâlâ merkûmun şirâsı sahîh olmadığından ve mâ‘adâ tarihden mâh akdem 

olduğundan mûcibince dükkan-ı mezkûrun nısf hisse-i şâyi‘asını müdde‘î-i merkûm 

Agob’a teslîm lâzım olduğu müdde‘î-i aleyh merkûm Karabet’e tefhîm olunduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 6 Saferü’l-hayr sene 1295 

(Konu: alım- satım) 

 

Hüküm no: 152 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-yı 

mahallesinde sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Nüfus binti Mehmed Ağa ve Emine 

binti İmam Osman Efendi ve Es-seyyid Ya‘kûb Necib Efendi nâm hanımların 

zevcleri ve Mehmed Tâhir ve Süleyman Beğlerin ve kezâlik mu‘arrafetü’z-zevât 

Asiye ve Hadice ve Fatıma ve Menûre ve Hameka ve Emine nâm hanımların dahi 

babaları müteveffâ Mehmed Battal Beğ ibni Hacı Sâdık Beğ’den müntakil mülk-i 

mevrûsları olkup medîne-i mezbûrede vâki‘ Senk-i Hoşkadem mahallesinde kâin bir 

tarafdan Dutlu Hamamı ve bir tarafdan Hacı İsa Ağazâde ve Mehmed Ağa 

kahvehânesi ve iki tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd ve mümtâz Çekirdekli hân dimekle 

ma‘rûf bir bâb hânda olan rub‘ hisse-i irsîye-i şâyi‘alarını yüz aded ayn-i Osmânî ile 

semen tesmiyesiyle meclis-i akdde muzî‘a adedi ma‘lûm müşârun-ileyhâ bir kabza 

fülûs içinde medîne-i mezbûre İdare meclisinde usûl-i mevzû‘asına tevfîkan 

me’mûru huzûrunda Halil Ubrizâde Es-seyyid Ahmed Ağa’ya tarafeynden îcâb ve 

kabûlu hâvî ve (silik) mubtil ve ukûr-ı mufside ve ayn ve takrîr ve mevâzi‘adan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’îyle bey‘ ve temlîk ve teslîm ve ber-vech-i muharrer mezkûru 

ikrâr ve takrîri bi-ecma‘ihim verese-i mûmâ-ileyhim taraflarından Battalzâde 

Mehmed Emin Beğ ibni mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Sâdık Beğ nâm kimesneyi vekîl 

ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûru kabûl 

eylediği zevât-ı müşârun-ileyhâ zevât 
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Numro 93 

Ve benât hanımları ârifân ve 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 mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye 

makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Mehmed Nuri Beğ ibni Mehmed Ağa ve 

Ahmed Ağa ibni Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde 

ber-nehc-i şer‘-i âlî sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğun tescîl ve 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı fî 5 Safer sene 1295 (Konu: alım-satım, 

vekalet) 

 

Hüküm no: 153 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde Mar‘aş sancağına tâbi‘ Balanak kazâsı 

kurasından Hasanbeğler karyesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Kirkor bin Varto nâm 

kimesne medîne-i Ayntâb kazâsı de‘âvî meclis-i idâre ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-

takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer medîne-i mezbûre kurâsından 

Görenin karyesi ahâlisinden İbrahim bin Mahmud muvâcehesinde da‘vâ idüp işbu 

merkûm İbrahim yedinde olup hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene 

olunan bir re’s erkek boz renkli dört ayağı siyah bargir benim yedimde şirâen malım 

iken tarihden bir mâh akdem Kefer zor-bazû ile yedimden sirka ve zâyi‘ olup 

müteveffâ-yı merkûm İbrahim’in yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ taleb iderim 

deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ol dahi cevâbında bargir-i mezkûru tarihden yirmi gün 

akdem ismi ma‘lûmum olmayan bir kimesneden (silik) elli kuruşa iştirâ itdim 

müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer (silik) olduğu ma‘lûmum değildir deyu 

inkâr idicek müdde‘î-i merkûmdan ber-vech-i meşrûh müdde‘âsına mutâbık beyyine 

taleb olunduğundan (silik) mezbûre ârifân 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 Hacı Emin bin Mehmed ve (silik) bin (silik) ve (silik) bin Peker nâm 

kimesnelerden şirâ ve ba‘dehû lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan İbrahim ibni Mürtezâ ve Hasan bin (silik) nâm kimesnelerden şehâdetleriyle 

bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî havâle sebât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince 

bargir-i mevsûf-ı mezkûru müdde‘î-i merkûm (silik) def‘ ve teslîme müdde‘î-i aleyh 

merkûm İbrahim’e tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm 
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olundı fî 6 Saferü’l-hayr sene 1295 (Konu: münaza‘a, (çalınan bargirini 

başkasında bulduğuna dair)) 

 

Hüküm no: 154 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Vasili karyesi 

ahâlisinden Musa bin İbrahim nâm kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis 

odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan ismi muharrer medîne-

i mezbûre mahallâtından Kepenek Mahallesi ahâlisinden Memek bin Mehmed nâm 

kimesne müvâcehesinde Memnur karyeli Musa bin Afel hâzır olduğu halde işbu 

merkûm yedinde olup hükûmet-i seniyye konağı havlusunda mu‘âyene olunan bir 

re’s kara renkli erkek merkeb kendi malım olan merkebden mütevellid netâcen 

malım iken tarihden beş mâh akdem Antakiye’ye gider iken esnâ-yı râhda yedimden 

sirka ve zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî merkûmun yedinde bulmamla bi’l-istihkâk hâlâ 

taleb iderim deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm Memek cevâbında merkeb-i 

mezkûr işbu merkûm Musa bin Asef’in kendi malı olan merkebden mütevellid 

netâcen malı iken tarihden dokuz mâh akdem benim bâyi‘imin bâyi‘i olan 

Değirmenci Manek bin Artin’e yüz altmış beş kuruşa (silik)-i merkûm bey‘ idüp ol 

vechle merkeb-i mezkûr bâyi‘ü’l-bâyi‘ olan merkûm Musa’nın merkebden 

mütevellid netâcen malı olmağın bi-hakkın vaz‘-ı yed iderim ve müdde‘î-i merkûm 

ber-vech-i muharrer malı olduğunu bilmem didikde husûs-ı mezkûrda zi’l-yediinin 

netâc beyyinesi şer‘an evlâ olduğundan müdde‘î-i aleyh-i merkûm Memek ber-vech-i 

meşrûh müdde‘âsını 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 Mehmed 

bin Kara Mehmed ve Ivaz Kâhya ve Maho bin Mehmed ve Mehmed bin Mes’ûd nâm 

kimesnelerden sırran ve ba‘dehû  

 

Numro 94 

Alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Yusuf 

bin Ali Kahya ve Mehmed ibni Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-

muvâcehesinde isbât itmeğin mûcibince müdde‘î-i merkûm Musa da‘vâ-yı 

mezkûresiyle müdde‘î-i aleyh merkûm Memek’e bî-vech-i Şer’î mu‘ârazadan men‘ 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 9 Saferü’l-hayr 

sene 1295 (Konu: münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair)) 
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Hüküm no: 155 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kara Sakal 

Mahallesi sâkineleridnen Satca binti Mehmed Çelebi nâm hatun meclis-i şer‘-i kavîm 

lâzımü’ş-şerîfde mahalle-i mezbûre sâkinelerinden zâtı ta‘rîf-i şer‘le mu‘arrafe olan 

(silik) oğlu Hacı (silik) (silik) Ümmü Gülsüm binti Hüseyin nâm hatun mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp ben bi-emrillâhi te‘âlâ dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya 

irtihâl eylediğimde cemî‘ terekemi ahz ve sünnet-i seniyye üzere evvelen techîz ve 

tekfînim görülüp düyûn-ı müsebbitem zuhûr ider ise ba‘de’l-edâ bâkî kalan 

terekemden işbu hâzıra-i bi’l-meclis Ümmü Gülsüm hatun ahz ve kabz ve umûruna 

sarf eyleye deyu vasiyyet eyledim ve tenfîzine dahi mezbûre Ümmü Gülsüm hatunun 

zevci Cevidzâde Hacı Emin Ağa’yı vasî-i muhtar nasb ve ta‘yîn ve ihtiyâr eyledim 

didikde ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûru kabûl ve hizmet-i lâzımesin 

kemâ yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylediği mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Saferü’l-hayr sene hâmis ve tis‘în ve 

mieteyn ve elf  

Şuhûdü’l-hâl: Hasırcı Ali Ağa, Kaffaf Hacı Osman Ağa, Çulcuoğlu İbrahim 

Ağa, Kâtib Muhkî Hâfız Mehmed ve gayruhum. (Konu: vasiyyet, vasi tayini) 

 

Hüküm no: 156 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kara Sakal 

mahallesi ahâlisinden Cevidoğlu Hacı Emin bin (silik) nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

kavîmde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp benim hâlâ iyâlimde olup sinni yüz 

yaşında mense ve ihtiyâr olan li-ebb ammetem Sâfiye binti Mehmed Çelebi nâm 

hatun ârız olan herm ve ihtiyârlık sebebiyle mezbûre meflûh ve kıyâm ku‘udda aslâ 

muktedire olup mezbûrenin hizmet-i lâzımesini görmek ve ve tathîr itmek üzere 

mezbûre içün bir hâdim ta‘yîn olunmak lâzım olduğundan mâ‘adâ mezbûre dahi 

nafakaya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâce mezbûre içün nafaka ve kisve bahâ farz ve 

takdîr olunmak ve hâlâ mezbûreye hâdime ve hizmet-i lâzımesini ru’yet itmek üzere 

bulunmuş olduğum işbu hâzıra-i bi’l-meclis zevcem Ümmü Gülsüm binti Hüseyin 

içün dahi ücret-i hizmet ta‘yîn olunmak kıbel-i şer‘den matlûbumdur didikde mukırr-

ı merkûm Hacı Emin Ağa’nın takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık olmağın hâkim-i 

mevki‘-i sadr-i kitâb tavbî lehû hüsni-ma’âb Efendi hazretleri mezbûre Safiye içün 

tarih-i kitâbdan i‘tibâren nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyesiçün kadr-ı 

ma‘rûf olduğı zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesneler ile tahakkuk iden yevmî 
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bir kuruş ve mezbûreye vech-i lâyıkıyla istihdâm içün mezbûre Ümmü Gülsüm 

hatuna kezâlik tarih-i mezbûreden i‘tibâren iki kuruş cem‘an yevmî üç kuruş nafaka 

ve ücret farz ve takdîr olunup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru mezbûre Safiye hatuna 

sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer maldan ve yâhud min nafakahâ aleyh 

üzerine rucû‘a merkûm Hacı Emin Ağa’ya kıbel-i şer‘den izin virilmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb  ve imlâ olundı tahrîren fi’l-yevmi’l-evvel min şehr-i (?) sene (?) ve 

tis‘în ve mieteyn ve elf.  

Şuhûdü’l-hâl: Kâtib-i mahkeme Hâfız Efendi, Hasırcı Ali Ağa, Haffaf Hacı Osman, 

Çulcu oğlu İbrahim ve gayruhum (Konu: Hâdime tayini) 

 

Numro 95 
 
Hüküm no: 157 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Tarla-yı 

cedîd mahallesi sâkinlerinden Hüseyin bin Kâsım nâm kimesnenin zîr-i tasarrufunda 

olup medîne-i mezbûreye tâbi‘ Turana Karyesi türâbında vâki‘ Eşkende kâin tarafları 

tarîk ve Bal Haso oğlu baba tarlaları ile mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a muskî tarlada 

olan rub‘ hisse-i şâyi‘asını iki yüz elli kuruş bedel ile Ali (silik) kerîmesi Hadice 

hatuna nâm kimesneye ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘iyle meclis-i idâre me’mûru huzûrunda 

ferâğa ve ferâğ-ı mezbûru ikrâr ve takrîre tarafından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Helvacı 

Abdullah bin Mehmed nâm kimesneyi vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer’îyye ile vekîl 

ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eylediğini ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i 

mezkûru kabûl eylediğini her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye bâ-varaka-i mestûre 

mensûb oldukları mahallerden mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden evvelen sırran ve 

ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan 

Mehmed Ağa bin Osman ve Bekir bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle 

mahzar-ı hasm-ı câhidde sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl 

ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 2 Saferü’l-hayr sene 1295 

(Konu: alım- satım, vekalet) 

 

Hüküm no: 158 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Seng-i 

Tavîl Mahallesi ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm İmam Hüseyin bin Nu‘man nâm 
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kimesne medîne-i mezbûre de‘âvî meclis odasında ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-

takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer Adana vilâyet-i celîlesi ahâlisinden 

Sarı bin Agob nâm kimesne muvâcehesinde Sabuncu Hacı Receb damadı Akkaş 

hâzır olduğu halde benim işbu merkûm Akkaş zimmetinde sabun bahâsından on beş 

aded ayn-i Osmânî altunı alacak hakkım olup merkûm Sarı dahi benden sekiz yüz 

altmış kuruş istikrâz eylediğine binâen ben dahi meblağ-ı mezbûru merkûm 

Akkaş’dan almak üzere emr idüp Binâenaleyh merkûm Sarı meblağ-ı mezbûru 

merkûm Akkaş’dan ahz ve kabz ve kendi umûruna sarfa istihlâk idüp ol vechle cihet-

i mezbûreden merkûm Sarı zimmetinde sekiz yüz altmış kuruşa bi-şarti’r-rücû‘ 

alacak hakkım olup hâlâ meblağ-ı mezbûru tarafıma edâ ve teslîm itmediğinden suâl 

olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ meblağ-ı mezbûrun tarafıma teslîmi matlûbumdur 

deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl ve’l-inkâr müdde‘î-i merkûm İmam Hüseyin Ağa ber-

minvâl-i muharrer müdde‘âsını husûs-ı mezbûra ârifân ve her biri ber-muktezâ-yı 

irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden zîr-i 

mestûreye vaz‘ ve imzâ iden Şerbetci Mustafa bin Mehmed ve Mehmed bin Seyyid 

Ahmed ve Mehmed bin Mehmed ve Mustafa bin Ahmed nâm kimesnelerden sırran 

ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan 

Hurşid bin Cumhur ve Akkaş ve Akkaş ibni Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i âlî isbât itmeğin mûcibince ba‘de’l-hükm-i Şer’î 

meblağ-ı mezkûr sekiz yüz altmış kuruş müdde‘î-i merkûm İmam Hüseyin’e edâ ve 

teslîme müdde‘î-i aleyh merkûm Sarı’ya tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-

ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 12 Saferü’l-hayr sene 1295 (Konu: Alacak- borç) 

 

Hüküm no: 159 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Amo 

Mahallesi dâhilinde Kara Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Hamide binti 

Şeyho Ağa nâm hatunun mülkü olup mahalle-i mezbûrede kâin tarafları tarîk-i âm ve 

Yahudi mansûr ve Yağsız oğlu Artin ve Ehir Mehmed hâneleri ile mahdûd ve 

mümtâz bir bâb mülk menzilin tamâmından sülüs hisse-i şâyi‘asını şürûta mübtıle ve 

müfsideden ârî ta‘yîn ve ta‘rîrden hâlî cemî‘ hukûk ve merâfik ve levâhıkıyla üç bin 

dört yüz altmış yedi kuruş mukâbelesinde Kahyazâde Mehmed Ağa’ya  
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Numro 96 

Bey‘-i bât-ı sahîh-i Şer’îyle Bey‘ ve teslîm ve temlîk ve bey‘-i mezbûr 

nizâm-ı vechle meclis-i irâde-i kazâ ve me’mûru huzûrunda ikrâr ve takrîre 

tarafından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Ahmed Ağa ibni Şeyh Ağa nâm kimesneyi vekâlet-i 

âmme-i mutlaka-i âmme ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eylediğini ol dahi 

ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûru kabûl eylediğini her biri ber-muktezâ-yı 

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

mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl 

ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr olunan Ca‘feroğlu Mehmed bin Hacı Mehmed ve 

Hacı Mehmed ibni Hacı Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı 

câhidde sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 21 Saferü’l-hayr sene 1295 (Konu: alım- 

satım, vekâlet) 

 

Hüküm no: 160 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Çukur 

Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrafetü’z-zât Hadice binti Hacı Emin Beğ nâm 

hatunun pederinden müntakil mülk-i âdîsi olup medîne-i mezbûreye tâbi‘ Göretiz 

karyesi civârında Muzder mezra‘ası türâbında kâin köy uğrunda vâki‘ tarafları tarîk-i 

âm ve İbişoğlu tarlalarıyla mahdûd bir buçuk dönüm gayr-ı muskî tarla ve yine 

mahalle-i mezkûrda kâin tarafları Şeyh Mehmed ve Hüseyin tarlaları ve tarîk ve 

evran ile mahdûd ve altı (silik) altı dönüm bir kıt‘a gayr-ı muskî tarla ki cem‘an iki 

kıt‘a tarlasını üç yüz elli kuruş bedel ile Küreniz karyeli Alluş’un oğlu Hüseyin 

Ağa’ya ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘iyle ferâğa ve kabz-ı bedel ve ferâğ-ı mezkûru nizâm-ı 

vechle meclis-i idâre-i kazâ ve me’mûru huzûrunda ikrâr ve takrîre tarafından işbu 

bâ‘isü’l-i‘lâm Karamanlı Mehmed’in oğlu Hacı Hüseyin nâm kimesneyi vekâlet-i 

mutlaka-i âmme ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn eylediğini ol dahi ber-vech-i 

muharrer vekâlet-i mezkûru kabûl eylediğini her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye 

ve bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mahallerinden mazbûtü’l-esâmî 

kimesnelerden evvelen sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri ihbâr olunan Osman bin Kurmenli Mehmed ve Ahmed Hacı Ahmed 

nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde sâbit ve sübût-ı vekâletine 
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hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 

21 Safer sene 1295 (Konu: alım- satım, vekâlet) 

 

Hüküm no: 161 

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb kurâsından Kerteşe 

karyesi ahâlisinden Kör Hüsnü bin Kertu nâm kimesnenin yed-i tasarrufunda mülk-i 

âdisi olup karye-i mezbûre türâbında Oğlak deresi nâm mahallinde kâin tarafları mâ-i 

cârî ve hark-i mâî ve Ali tarlasıyla mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a bir temin yüz olur 

maskî tarlası üç yüz kuruş bedel ile Ali Çavuş bin Mehmed nâm kimesneye meclis-i 

idârede me’mûru huzûrunda ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘iyle ferâğa ve bedel-i mezkûru 

ahz ve kabza ve ferâğ-ı mezkûru ikrâr ve takrîre tarafından işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Hasan 

bin Ömer nâm kimesneyi vekîl ve nâib-i menâb nasb ve ta‘yîn ve ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl eylediğini her biri ber-muktezâ-yı irâde-i seniyye ve bâ-varaka-i 

mestûre mensûb oldukları mahallerinden mazbûtü’l-esâmî kimesnelerden evvelen 

sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan Abdülkâdir bin Şeyh Hasan ve İbrhaim bin Süleyman nâm kimesneler 

şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde ber-nehc-i şer‘-i âlî sâbit ve sübût vekâletine 

hükm-i Şer’î lâhık olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine arz ve i‘lâm olundı fî 

21 Saferü’l-hayr sene 1295 (Konu: alım- satım, vekâlet) 

 
Numro 97 
 
Hüküm no: 162 

Bâdî-i defter-i kassâm oldur ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Kurb-i 

Bostancı Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin Hacı 

Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice binti Mehmed ve sulbî 

kebîr oğlu Mustafa ve mezbûre Hadice’den mmütevellid sulbî sağîr oğulları İbrahim 

ve diğer (silik) ve Şeyh Mehmed ve diğer Mehmed ve sulbiye sağîre kızı Emine’ye 

münhasıra ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları seksen sekiz sehimden olup sühhâm-ı 

mezkûreden on bir sehim zevce-i mezbûreye ve on dört sehimden yetmiş sehmi 

benûn-ı merkûmûna ve yedi sehmi bint-i mezbûreye isâbeti inde’l-şer‘ü’l-enver 

tahakkukundan sonra sağîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den li-

ebb karındaşı merkûm Mustafa’yı vasî nasb ve ta‘yîn ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i mezkûru (silik) vasî-i merkûm taleb ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm ve 
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beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-Şer’îyye ve taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun 

terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur (Konu: tereke, vasi tayini, 

taksim) 

 

Menzil der-mahalle-i mezbûre nısf hisse    2000  kuruş  

(silik) bağ 1       100  kuruş  

Hâne-i mezbûr civârında yüz meşâre bostandan eşcâr 400  kuruş  

Arı kovanı 6       75  kuruş 

Yatak kat 1        150  kuruş  

Sahan ve lengiri kublu tava 1     25  kuruş  

Bulgur ....12       100  kuruş  

Arpa 4        20  kuruş  

Çuval 3        25  kuruş 

Sandık         5  kuruş  

Tenür (?) kürsi       5  kuruş  

...... ma‘a hırdavat       100  kuruş  

Hırdavat-ı menzil      15  kuruş  

Cem‘an yekûn              (?) 430 kuruş  

 

 

Minha’l-ihrâcât  

Techîz ve tekfîn        80  kuruş  

Zevce-i mezbûreye mihr-i mü’ahhar-ı müsebbit 300  kuruş  

Duyûn-ı müteferrika       75  kuruş  

Zevce-i mezbûre alacak  (silik)     (?)  

Resm-i kısmet        70 ½  kuruş  

Kaydiye         50  kuruş  

Varaka ve pul bahâsı       2  kuruş  

Cem‘an yekûn      632 ½  kuruş  

 

Sahhü’t-taksîm beyne’l-verese     2797 ½  kuruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice      249 1/3  kuruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Mustafa      445   kuruş  

Hisse-i ibn-i merkûm İbrahim      445   kuruş  
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Hisse-i ibn-i merkûm sağîr ve diğer Mustafa    445  kuruş 

Hisse-i ibn-i merkûm Şeyh Mehmed     445  kuruş 

Hisse-i ibn-i merkûm (silik)      445  kuruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Emine             222 ½ kuruş  

 

Verese-i merkûmûndan mestûrü’l-ismi zevce-i mezbûre bâlâda mürakkam olduğu 

vechle hisse-i (kesik) ve mihr-i mü’ahhara alacağını ve cihet-i karzdan olan mebâliği 

tamâmen vasî-i merkûm Mustafa yedinden ahz ve kabz eylediğini mübeyyin işbu 

mahalle şerh olunmuşdur  

 

Numro 97 (2) 
 
Hüküm no: 163 

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki  

Haleb vilâyet-i celîlesi dâhilinde medîne-i Ayntâb mahallâtından Amo 

mahallesinde vâki‘ Gazaz bölüğü mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fevt olan 

Mehmed Efendi ibni Süleyman Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

İmiş Hatun binti Hâfız Mehmed Efendi ile babası merkûm Süleyman Efendi ve 

sulbiye sağîre kızı Fatıma’ya münhasıra olup kable’t-taksîm eb-i merkûm Süleyman 

Efendi dahi fevt olup verâseti sulbiye kebîre kızı Hadice ile binti’l-ibn sağîre-i 

mezbûre Fatıma’ya ve li-ebeveyn er karındaşı Ahmed Nâbi Efendi’ye münhasıra 

olup ve tashîh-i mes’ele-i mîrasları bi’l-münâsaha kırk sekiz sehimden olup sühham-ı 

mezbûreden altı sehim zevce-i mezbûre İmiş hatuna ve yirmi yedi sehim bint-i 

sağîre-i mezbûre Fatıma’ya ve dokuz sehim bint-i mezbûre Hadice’ye ve altı sehim 

ahî li-ebeveyn merkûm Ahmed Nâbi Efendi’ye isâbeti inde’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve 

sağîre-i mezbûre Fatıma’nın tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i Şer’îyye 

vâlide-i vehâzanesi mezbûre İmiş hatun vasiyye nasb ve ta‘yîn olundukdan sonra 

verese-i merkûmûn ahi-i merkûm Ahmed Nâbi Efendi nefsinden asâleten ve 

müteveffâ-yı merkûm Süleyman Efendi kerîmesi Hadice hatun tarafından vekîl-i 

müseccel-i Şer’îsi olmağın vekâlete medîne-i mezbûrede de‘âvî meclis odasında 

ma‘kûd-ı huzûr-ı şer‘de bi’t-takdîm havâle buyrulan arz-ı hâlde ismi muharrer 

müteveffâ-yı merkûmun zikr-i âtî terekesine bi’l-verâse ve bi’l-vesâye vaz‘-ı yedi 

mütehakkık olan mu‘arrafetü’z-zât işbu bâ‘isetü’l-i‘lâm zevce-i mezbûre İmiş hatun 

tarafından husûmet ve redd-i cevâba vekâleti zât-ı mezbûreyi ârifân Hüseyin Efendi 

ibni Mustafa ve Ali bin Mahmud nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı 
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vekâletine hükm-i Şer’î lâhık olan Abdülmennân Efendi ibni Hâfız Mehmed Efendi 

muvâcehesinde karındaşım Süleyman Efendi’nin oğlu müteveffâ-yı evvel Mehmed 

Efendi babası müteveffâ-yı merkûm Süleyman Efendi’nin iyâlinde ve umûrunun 

müdîr olup merkûm Mehmed Efendi babasından akdem fevt olmağla terekenin 

kâffesi müteveffâ-yı merkûm Süleyman Efendi’Nin olmak üzere meyânımızda alâ 

vechi’l-mîrâs taksîm olunmak lâzım ilen işbu vekîl-i merkûmun müvekkilesi İmiş 

Hatun zevcim müteveffâ-yı merkûm Mehmed Efendi terekesindendir deyu Arabkin 

mezra‘ası türâbında kâin kıbleten Matus oğlu şarkan Sübhanvirdi zâde Mehmed 

Efendi ve garben Kamzâde Süleyman Efendi bağları ve şimâlen tarîk-i âm ile 

mahdûd ve mümtâz bir kıt‘a bin kuruş kıymetlü bağın tamâmı ve yine Karagöz 

vakfında kâin kıbleten sipâhi Hacı Ahmed Ağa bağı şarkan vadi garben tarîk-i hâs ve 

şimâlen ve debbağ Mâvi bağı ile mahdûd bir kıt‘a altı yüz kuruş kıymetlü bağın 

tamamı ve yine hanede mevcûd bin iki yüz kuruş kıymetli iki re’s katır ve iki yüz elli 

kuruş kıymetlü iki aded tahta anbar ve iki yüz seksen kuruş kıymetlü iki aded kilim 

ve bir aded halı ve üç yüz kuruş kıymetlü bir kat yatak ve bir aded tüfenk ve bir aded 

kaban ve Sam mezra‘ası ve Arabdar karyesinde kâin ma‘lûmü’l-hudûd ve’t-taraf iki 

kıt‘a bin kuruş kıymetlü bağların tamamı ve Levhan karyesinde Karadayi’dan iştirâ 

olunan Dekülkin bağ ve hayr eşcârların nısf hissei dört bin kuruş kıymetlü bağ ve 

yine karye-i mezbûrede merkûmdan iştirâ olunan evin ardında kâin dokuz yüz kuruş 

kıymetlü bir kıt‘a bağın tamamı ve yine Görem karyesinde Sarı Of nâm mahalde 

irtihân olunan bin beş yüz kuruş kıymetlü bir kıt‘a bağ ve yine iki yüz seksen beş 

kuruş kıymetlü üç aded tahta sal ve yine Levhan karyesinde elini ve Akaş ve 

Derviş’den alınan iki bin dört yüz elli kuruş kıymetlü iki kıt‘a bağın tamamı ve yine 

Musa’dan irtihân olunan bin altı yüz kuruş kıymetlü bağ ve yine Levhan karyesinde 

(silik) oğlu ve Çuy Hasan yedlerinde yüz kuruş kıymetlü iki re’s merkeb nısfı ve 

Ebkez kapu karyesinde Arab Sülumda kırk kuruş kıymetlü inek nısfı ve Cerid 

nâhiyesinde Kayular karyesinde Vakkas yedinde beş yüz kuruş kıymetlü on aded 

keçi ve bir re’s inek ve bir re’s kısrak nısfları ve Fesrak Beşe yedinde üç yüz elli 

kuruş kıymetlü katır nısfı ve yine mahal-i mezbûrede Anze Mehmed’den iştirâ 

olunan yüz elli kuruş kıymetlü bir kıt‘a bağın tamamı ve yine Ahmed Nâib’den iki 

dört yüz kuruşa irtihân olunan bir kıt‘a bağ ve yine Revande karyesinde onbaşı 

değirmen dimekle arîf bin yüz kuruş kıymetlü değirmenin hums hissesi ve yüz kuruş 

kıymetlü bir aded kelâm-ı kadîm ve bin kuruş kıymetlü seksen aded ma‘a kovan arı 

ki cem‘an yirmi bir bin yüz yetmiş beş kuruş kıymetlü emlâk-ı muharrire-i 
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mezkûreler müteveffâ-yı sânî Süleyman Efendinin malı ve mülkü olup mezkûr 

emlâkdan mâ‘adâ ma‘lûmü’l-esâmî kisân zimmetlerinde yirmi iki bin kuruş alacak 

hakkı dahi olup gerek emlâk-ı muharrire ve gerek meblağ-ı mezbûr alacak kâffesi 

Süleyman Efendi’nin metrûkâtından olup benim ve müvekkile-i mezbûre Hadice 

Hatun ve sağîrei Fatıma ile meyânemizde âtiyü’z-zikr tashîh ile mevrûs olup merkûm 

Mehmed dahi babası Süleyman Efendi’nin iyâlinde olduğu cihetle merkûmun kâffe-i 

mu‘âmelâtı ve bey‘ ü şirâsı babası merkûma müzâfen mün‘akid ve baba sağlığında 

evlâdın malı olmadığı vechle  

 

Numro 98 

Aslâ tereke-i mezbûrede merkûm Mehmed Efendi’nin hakkı ve alâkası 

olmayup ancak tereke-i mezbûre işbu müvekkile-i mezbûrenin vasiyyesi sağîre-i 

mezbûrenin altı sehimde bir sehim hisse-i Şer’îyyesi olup mâ‘adâ terekede hakları 

yoğiken hâlâ müvekkile-i mezbûre İmiş hatun sâlifü’z-zikr terekeye müdâhale 

itmeğin suâl olunup mûcib-i Şer’îsi bi’l-icrâ müvekkile-i mezbûrenin keff-i yediyle 

müdâhalesinin men‘i matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl vekîl-i merkûm 

Abdülmennân Efendi cevâbında müteveffâ-yı merkûm Mehmed Efendi babası 

müteveffâ-yı merkûm Süleyman Efendi’nin iyâlinden olmadığından merkûm 

Mehmed Efendi yed-i hâssai sâhibi olup ayrıca istikrâz eylemiş olduğu akçe ile yirmi 

seneyi mütecâviz bakkallık ve haffaflık idüp müddet-i mezbûre esnâsında ticâret-i 

mezkûreden tahsîl-kerdesi olan ayruca kesb-i müstakillinden sâlifü’z-zikr terekeleri 

ahz ve iştirâ idüp kendüsinin müstakillen ve şirâen mülkü olup ve yine ma‘lûmü’l-

esâmî kisan zimmetlerinde meblağ-ı mezbûr alacak dahi kezâlik kesb-i 

müstakillinden ba‘de’t-teslîm fevt olmağla gerek tereke-i mezbûre ve gerek 

ma‘lûmü’l-esâmî kisan zimmetlerinde alacak kâffesi Mehmed Efendi’nin malıdır 

babası Süleyman Efendi’nin hakkı ve alâkası yokdur ancak tereke-i mezbûre kırk 

sekiz sehim i‘tibâriyle merkûm Ahmed Efendi’nin altı sehim ve müvekkilesi Hadice 

hatunun dokuz sehim hisse-i irsiye-i Şer’îyyeleri vardır deyu def‘le mukâbele ve ber-

vech-i muharrer def‘-i meşrûhuna muvâfık bir kıt‘a fetvâ-yı şerîf ibrâz idüp mazmûn-

ı münîfinde Zeydekoğlu Ömer ve müstakkillen ticâret idüp bir mikdar mal tahsîl 

itdikden sonra Ömer fevt olup babası Zeydi ve sâir veresesini terk itdikde Zeyd baba 

sağlığında oğlunun malı olmaz deyu sâir vereseye hisse virmemeğe kâdir olur mu el-

cevâb olmaz deyu bir kıt‘a fetvâ-yı şerîf ibrâz ve irâe eylediğine binâen müdde‘î-i 

aleyh vekîl-i merkûm Abdülmennân Efendi ber-minvâl-i muharrer def‘-i meşrûhuna 
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muvâfık beyyine taleb olundukda husûs-ı mezbûra ârifân ve her birerleri ber-mûceb-i 

nizâm ....mensûb oldukları mahallerinden zîr-i mestûreye vaz‘-ı mühr ve imzâ iden 

imam Süleyman Efendi bin Mehmed ve İmam Mehmed  Efendi bin Mustafa ve 

Hüseyin Efendi ibni Mehmed ve muhtar Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerden 

sırran ve ba‘dehû alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr 

olunan Karacalı mahallesi ahâlilerinden İsmail bin İsmail ve Hamşek oğlu Mehmed 

bin Mehmed nâmlar şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘-i şerîf-i âlî 

meşrûhan ve mufassalen isbât itmeğin mûcibiyle ba‘de’l-hükmi’ş-Şer’î tereke-i 

mezbûre ber-mûceb-i tashîh bi’l-münâsaha Mehmed Efendi’nin malı olmak üzere 

verese-i merkûmûn meyânelerinde alâ mâ-farazallah taksîm olunmak iktizâ eylediği 

müdde‘î-i vekîl-i merkûm Ahmed Nabi Efendi’ye tefhîm olunduğu tescîl ve huzûr-ı 

âlîlerine arz ve i‘lâm olundı tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Saferü’l-hayr li-

sene erba‘a ve tis‘în ve mieteyn ve elf. (Konu: miras taksiminde münâza‘a) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. MATERYALLER 
Bu çalışma, Hicri 1294–1295 / M. 1877–1878 yılları arasını kapsayan, 149 

Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili’nin ilk 50 varağından oluşmaktadır. Bu sicilin 

fotokopisi Ankara’daki Milli Kütüphane’den temin edilmiş ve transkripsiyon 

fotokopiler esas alınarak yapılmıştır. 149 Nolu Ayntâb Şer´iyye Sicili çalışılırken 

sadece söz konusu defterden yararlanılmamış, benzer çalışmalar ve çeşitli kaynaklar 

da gözden geçirilmiştir.  

Hukuki terim ve kavramların anlaşılabilmesi için; Leslie Peirce’in Ahlak 

Oyunları, Ahmet Akgündüz’ün Şer´iyye Sicilleri, C. Cahit Güzelbey’in Şer´i 

Mahkeme Sicillerinden Örnekler ve Gaziantep Şer´i Mahkeme Sicilleri, İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın Şer´i Mahkeme Sicilleri adlı eseri ve Osmanlı Devletinin İlmiye 

Teşkilatı39, Ahmet Akgündüz ve Halil Cin’in birlikte kaleme aldıkları Türk Hukuk 

Tarihi, M. Akif Aydın’ın Osmanlı’da Hukuk. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti 

Tarihi40, Abdülaziz Bayındır’ın İslam Muhakeme Hukuku, Himmet Berki’nin 

Açıklamalı Mecelle, Ö. Nasuhi Bilmen’in Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye 

Kamusu adlı eser ve çalışmalardan yararlanılmıştır.  

Sicilin transkripsiyonu sırasında bazı kavram ve terimlerin doğru bir şekilde 

anlaşılabilmesi için farklı sözlük ve lügatlerden de yararlanılmıştır. Bunlardan en öne 

çıkanları; Şemsettin Sami’nin Kamus-i Türkî, Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-

Türkçe Ansiklopedik Lügat,41 M. Zeki Pakalın’ın Osmanlı Tarih Deyimleri ve 

Terimleri Sözlüğü, Mithat Sertoğlu’nun Osmanlı Tarih Lügatı adlı eserleridir. 

                                                
39 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. (1988). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTK, İstanbul, ss. 108-118. 
40 M.A. Aydın, (1994). Osmanlı’da Hukuk. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, c.I, Yıldız 
Yayıncılık, İstanbul, ss.391-432. 
41Ferit Develioğlu. (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kitap Evi, Ankara, ss. 1-
1195. 
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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. Adı geçen eserlerin içinden şunları sıralayabiliriz; M. Oğuz 

Göğüş’ün İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, Hüseyin Özdeğer’in 

(1982) XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Antep’in Sosyal ve Ekonomik Durumu, 

Ahmet Cebeci’nin (1999). XVI. Yüzyılda Antep ve Yöresinde Yer Adları, Hasan R. 

Çitçi ve Şakir S. Yener’in (1971). Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Gaziantep’te 

Sanat ve Ticaret Dalları ve son olarak Cemil C. Güzelbey’in (1984). Gaziantep 

Camileri Tarihi yolumuzu aydınlatan başlıca eserlerdir. 

 

3.2. ŞER’ÎYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYON YÖNTEMİ 
Bu tez çalışmasına konu olan Ayntâb Şer’îyye Sicili’nin transkripsiyonu, 

yukarıda belirtilen kaynaklardan yararlanarak yapılmıştır. 149 Numaralı Ayntâb 

Şer’îyye Sicili’nin orijinal nüshası Ankara’daki Milli Kütüphane’de bulunmaktadır. 

Sicil, Hicri 1294-1295 / M.1877-1878 yıllarını kapsamakta olup 19x47 ebatında ve 

yaklaşık olarak 297 sayfadan oluşmaktadır. Milli Kütüphane’den temin edilen 

fotokopinin ilk 50 varağının transkripsiyonu yapılmıştır. Transkripsiyonu yapılan bu 

araştırmanın ilk sayfası “Numro:1” örneği ile başlamış ve devam etmiştir. Ayrıca 

sicile Arap rakamlarıyla “sayfa numarası” verilip her davaya da “Hüküm no:1” 

şeklinde numara verilmiştir. Transkripsiyonda verilen numro ve hüküm no koyu 

renkte yazılmıştır.  

Belgelerde silinti ve tahribattan dolayı okunamayan şahıs, yer vb. isimlerle 

karşılaşıldığında ise boşluk bırakılmış veya nokta nokta şeklinde ibareler 

belirtilmiştir. Doğruluğundan emin olmadığımız kelime, kavram, terim ve özel 

isimlerin sonuna “?” işareti konuldu. Kelimelerin doğru ve orijinal yazımı için 

transkrip kuralları uygulanırken Ferit Develioğlu’nun “Osmanlıca Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat” adlı eseri esas alınmıştır. 

Okuyucuya kolaylık olsun diye her sayfa veya paragrafın sonuna konunun 

içeriğiyleAilgiliAbaşlıklarAverilmiştir.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 

4.1. 149 NUMARALI AYNTÂB ŞER’ÎYYE SİCİLİNDEKİ HÜKÜMLERİN 

KONULARI 

H.1294–1295 / M.1877–1878 yıllarını kapsayan 149 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 

 Tevcîhât-ı cihât ve teferru‘âtı hakkında ta‘lîmâtdır 

 Harc-ı cihât ta‘rifesidir 

1 Vekâlet 

2  Alacak- borç 

3 Vakıf 

4 Nafaka 

5 Alacak borç 

6 Alacak borç 

7 Vasiyet 

8 Menzil taksimi 

9 Vasî tayini 
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Transkripsiyonu Yapılan Şer’îyye Sicili’ndeki Hükümlerin İçeriği, Devam. 

10 Veraset 

11 Tereke 

12 Veraset- taksim 

13 Tereke 

14 Katl 

15 Mülk satışı 

16 Hınta satışı  

17 Miras taksimi 

18 Vasi tayini 

19 Münaza‘a 

20 Darb- cerh 

21 Alım-satım, hibe, vekâlet 

22 Vekâlet 

23  Alım-satım, vekâlet 

24 Alım satım, vekâlet 

25 Alım-satım, vekâlet 

26 Nafaka ve kisve takdiri 

27 Alım- satım, alacak- borç 

28 Alacak-borç 

29 Alım- satım 

30 Alım-satım, vekâlet 

31 Miras taksimi, alım satım 

32 Vekâlet 

33 Tereke 
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Transkripsiyonu Yapılan Şer’îyye Sicili’ndeki Hükümlerin İçeriği, Devam. 

34 Tereke 

35  Alım-satım, münazaa 

36 Münazaa 

37 Şirb-i hamr, tatlik, mehir 

38 Emanet, sulh 

39  Miras taksimi 

40 Kefalet, vekâlet 

41 Miras, taksimi, vasi nasbı, tereke 

42 Münâza‘a, merkebin kime aid olduğuna dair 

43 Münâza‘a, merkebin kime aid olduğuna dair 

44 Vasi tayini 

45 Hul’, mehir 

46 Nafaka ve kisve takdiri 

47 Askerde nişanlısı olanların başkasıyla nikâhlanmamasına dair 

48 Vekâlet 

49 Kefalet 

50 Nafaka, kisve takdiri 

51 Tereke taksim, vasi tayin 

52 Mehir 

53 Alım, satım, vekalet 

54 Tereke, taksim 

55 Alım- satım, kefalet 

56 Tereke, taksim, vesayet 

57 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 
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Transkripsiyonu Yapılan Şer’îyye Sicili’ndeki Hükümlerin İçeriği, Devam. 

58 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 

59 Alacak- borç 

60  Alacak- borç 

61 Tereke, taksim, vasi tayini 

62 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 

63 Alacak borç, alım- satım 

64 Vekâlet 

65 Alacak- borç 

66 Veraset 

67 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 

68 Arz 

69 Nafaka 

70 Münazaa 

71 Alacak- borç 

72 Vasi tayini 

73 Vasiyet 

74 Nafaka tayini 

75 Münazaa 

76 Alacak- borç 

77 Nafaka 

78 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 

79 Alacak 

80 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 

81 Ferağat 
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Transkripsiyonu Yapılan Şer’îyye Sicili’ndeki Hükümlerin İçeriği, Devam. 

82 Veraset 

83 Vekâlet 

84 Tereke, taksim 

85 Sulh 

86 Münazaa 

87 Vasi tayini 

88 Vasiye satış izni 

89 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 

90 Nafaka 

91 Tereke, taksim, vasi tayini 

92 Münaza‘a, (çalınan devesini başkasında bulduğuna dair) 

93 Ferağat, vekâlet 

94 Vasi tayini, nafaka 

95 Alacak 

96 Ferağat- vekâlet 

97 Ferağat vekâlet 

98 Alacak- nafaka 

99 Taksim  

100 Vesayet 

101 Vakıf 

102 Mehir 

103 Tereke, taksim, vasi tayini 

104 Tereke, taksim, vasi tayini 

105 Vasi tayini 
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Transkripsiyonu Yapılan Şer’îyye Sicili’ndeki Hükümlerin İçeriği, Devam. 

106 Vasi tayini 

107 Tereke, taksim, vasi tayini 

108 Mehir 

109 Alacak- borç 

110 Mehir 

111 Mehir 

112 Hak taleb 

113 Nafaka  

114 Alım- satım, alacak- borç 

115 Alacak- borç 

116 Alacak- borç 

117 Tereke, taksim, vasi tayini 

118 Tereke, taksim, vasi tayini 

119 Vasi tayini, nafaka 

120 Vekâlet 

121 Alacak- borç 

122 Vasi tayini 

123 Tereke, taksim, vasi tayini 

124 Alacak borç 

125 Alacak borç 

126 Tereke, taksim, vasi tayini 

127 Alacak- borç 

128 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 

129 Vasi tayini, nafaka 



197 
 

Transkripsiyonu Yapılan Şer’îyye Sicili’ndeki Hükümlerin İçeriği, Devam. 

130 Vasi tayini, nafaka 

131 Alacak- borç 

132 Alacak- borç 

133 Alım- satım 

134 Alacak- borç 

135 Münaza’a 

136 Alım-satım, münazaa 

137 Tereke, taksim, vasi tayini 

138 Alacak- borç 

139 Vasi tayini 

140 Alım- satım 

141 Mirastan hak taleb 

142 Vasi tayini 

143 Alacak- borç 

144 Alım- satım 

145 Vasi tayini, nafaka 

146 Alacak- borç 

147 Alım- satım 

148 Alacak- borç 

149 Alacak- borç 

150 Miras taksim 

151 Alım satım 

152 Alım- satım, vekâlet 

153 Münaza‘a, (çalınan bargirini başkasında bulduğuna dair) 
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Transkripsiyonu Yapılan Şer’îyye Sicili’ndeki Hükümlerin İçeriği, Devam. 

154 Münaza‘a, (çalınan merkebini başkasında bulduğuna dair) 

155 Vasiyet, vasi tayini 

156 Hadime tayini 

157 Alım- satım, vekâlet 

158 Alacak borç 

159 Alım, satım, vekâlet 

160 Alım- satım, vekâlet 

161 Alım- satım, vekâlet 

162 Tereke, vasi tayini, taksim 

163 Miras taksiminde münazaa 
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4.2. 149 NOLU AYNTÂB ŞER’ÎYYE SİCİLİNDEKİ HÜKÜMLERİN GENEL 

DAĞILIMI 

 

Tablo 4.2. Hüküm ve Konuların Genel Toplam İçindeki Yüzdelik Oranları 

 
HÜKÜM NO 

 
KONU  

 
SAYISI 

 
% 

2-5-6-27-28-59-60-63-65-71-76-79-95-109-
114-115-116-121-124-125-127-131-132-
134-138-143-146-148-149-158 

 
Alacak-Borç 

 
 

30 

  
%18.4 

9-18-44-51-61-72-87-94-103-104-105-106-
107-117-118-119-122-123-126-129-130-
137-139-142-145-155-162 

 
Vasî Tayini 

 
 

27 

 
%16.5 

15-21-23-24-25-27-29-30-31-35-53-55-63-
114-133-136-140-144-147-151-152-157-
159-160-161 

 
Alım-Satım 

 
 

25 

  
%15.3 

8-12-17-31-39-41-51-54-56-61-84-91-99-
103-104-107-117-118-123-126-137-150-
162-163 

 
Taksim 

 
24 

  
%14.7 

19-35-36-42-43-57-58-61-67-70-75-78-80-
86-89-92-128-135-153-154 

 
Münaza’a 

 
20 

  
%12.2 

11-13-33-34-41-51-54-61-84-91-103-104-
107-117-118-123-126-162 

 
Tereke 

 
18 

 
%11 

1-22-32-48-64-83-93-96-97-120-152-157-
159-160-161 

 
Vekalet 

 
16 

  
%9.8 

4-26-46-50-69-74-77-90-94-113-119-129-
130 

 
Nafaka 

 
13 

  
%7.9 

45-52-102-108-110-111  
Mehir 

 
6 

 
%3.6 

10-12-66-81  
Verâset 

 
4 

  
%2.4 

3-101  
Vakıf 

 
2 

  
%1.2 
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4.3. İDARÎ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPILAR 

 

4.3.1. İdari Yapılar 

149 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili’ne göre Ayntâb merkezinde bulunan 

karyeler, mahalleler, medreseler, camiler, aşiretler, hanlar, mescidler, çarşılar vd.42-43 

 

4.3.1.1. 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.44-45 

 
Tablo 4.3. Ayntâb Merkez Kazasına Bağlı Karyeler 
Ağcakent 
Karyesi 

Ahmanus 
Karyesi 

Alaca Karyesi Arabdar 
Karyesi 

Arıl Karyesi 

Atabeg 
Karyesi 

Babilge 
Karyesi 

Battal Karyesi Battal Höyük 
Karyesi 

Beylerbeyi 
Karyesi 

Besgöz 
Karyesi 

Bikirli Elçi 
Karyesi 

Bineced 
Karyesi 

Boynuk Oba 
Karyesi 

Burc Karyesi 

Büyük Karyesi Cagdıgın 
Karyesi 

Cartıl Karyesi Ceded Karyesi Cekde Karyesi 

Çoban Beyi 
Karyesi 

Çakal Karyesi Çapıt Karyesi Çartak 
Karyesi 

Dülük Karyesi 

Geneyik 
Karyesi 

Gercigin 
Karyesi 

Gücke Karyesi Güngörge 
Karyesi 

Güreniz 
Karyesi 

Hacar Karyesi Hamurkesen 
Karyesi 

Harar Karyesi Hezik Karyesi Hıyam Karyesi 

İbrahimli 
Karyesi 

İbrahim Sehr 
Karyesi 

İçekent 
Karyesi 

İsbatırın 
Karyesi 

Karaca Burc 
Karyesi 

Karaçomak 
Karyesi 

Kafercil 
Karyesi 

Kenan Karyesi Keret Karyesi Kertese 
Karyesi 

Kızılca Kent 
Karyesi 

Kızılhisar 
Karyesi 

Kozlu Yazı 
Karyesi 

Körkün 
Karyesi 

Küçük Masara 
Karyesi 

Küfr-i cebel 
Karyesi 

Küllü Karyesi Mazmahor 
Karyesi 

Melek Karyesi Mezmez 
Karyesi 

Mezra Karyesi Nurane 
Karyesi 

Ogrıca Karyesi Orul Karyesi Öyyüm Sögüt 
Karyesi 

                                                
42Ahmet 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. 
43Tuncer 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. 
44Hikmet T. Dağlıoğlu. (1936). Milâdi XVI Hicri X. Asırda Antep, Gaziantep Halkevi, Gaziantep, 
s.108. 
45İlber Ortaylı. (2000). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880). Tarih Kurumu 
Basım Evi, Ankara, ss.170-192. 
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Rum Evlik 
Karyesi 

Sam Karyesi Sazgın Karyesi Semavin 
Karyesi 

Subogaz 
Karyesi 

Sehme Karyesi Küçük Masara 
Karyesi 

Küfr-ü Cebel 
Karyesi 

Küllü Karyesi Mazmahor 
Karyesi 

Melek karyesi Mezmez 
Karyesi 

Mezra Karyesi Nurane 
Karyesi 

Ogrıca Karyesi 

Orul karyesi Öyyüm Sögüt 
Karyesi 

Rum Evlik 
Karyesi 

Sam Karyesi Sazgın Karyesi 

Semavin 
Karyesi 

Subogaz 
Karyesi 

Sehme Karyesi Telbaser 
Karyesi 

Telfer Karyesi 

Tenbet Karyesi Tul Aba 
Karyesi 

Turlu Karyesi Tutluk 
Karyesi 

Ulu Masara 
Karyesi 

Urus Karyesi Yaylacık 
Karyesi 

Zemge 
Karyesi 

  

 
4.3.1.2. Mahalleler 
 Bu dönem ve öncesi mahalli yapının ayrıntılı bilgisi, Leslie Peirce’ın, Ahlak 

Oyunları adlı meşhur eserinden elde edilebilir.46 

 
Tablo 4.4. Ayntâb Merkez Kazasına Bağlı Mahalleler 
Abdulvehab 
Hanesi 
Mahallesi 

Akpınar 
Mahallesi 

Akyol 
Mahallesi 

Ammo 
Mahallesi 

Bayrak 
Bölüğü 
Mahallesi 

Beg Mahallesi Behisni 
Mahallesi 

Bostancı 
Mahallesi 

Boyacı 
Mahallesi 

Cabi 
Mahallesi 

Cevizlice 
Mahallesi 

Çınarlı 
Mahallesi 

Çukur 
Mahallesi 

Debbağhane 
Mahallesi 

Delbes 
Mahallesi 

Dügmeci 
Bölügü 
Mahallesi 

Eblehan 
Mahallesi 

Ehl-i Cefa 
Mahallesi 

Fare Mahallesi Gülbese 
Hanesi 
Mahallesi 

Hacı 
Abdulvahab 
Mahallesi 

Hacı Baki 
Mahallesi 

Hacı Halil 
Hanesi 
Mahallesi 

Hacı Hasan 
Mahallesi 

Hamam 
Hanesi 
Mahallesi 

Hâik Baba 
Mahallesi 

Hâik-i 
Müsliman 
Mahallesi 

Hâik-i Zimyân 
Mahallesi 

Hazır Çavus 
Mahallesi 

İbn-i Eyyub 
Mahallesi 

İbn-i Kör 
Mahallesi 

İbn-i Seker 
Mahallesi 

Kala´ Altı 
Mahallesi 

Karacalı 
Bölügü 
Mahallesi 

Kara Höyük 
Mahallesi 

Kara Maraş 
Mahallesi 

Kara Sakal 
Mahallesi 

Kayacık 
Mahallesi 

Kaysere 
Mahallesi 

Kazazlı 
Mahallesi 

Kazaz Bölügü 
Mahallesi 

Kebkeb 
Mahallesi 

Kebkeb 
Bölügü 
Mahallesi 

Keleş 
Mahallesi 

Keleş Hanesi 
Mahallesi 

Kepenek 
Mahallesi 

Kılınçoğlu 
Mahallesi 

Kocaoğlan 
Mahallesi 

Kozanlı 
Mahallesi 

Kürkçiyan 
Mahallesi 

Kürtünciyan MağaraBası Maşlakı Molla Ahmed Musullu 
                                                
46 Leslie Peirce, (2005). Ahlak Oyunları, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, s.74. 
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Mahallesi Mahallesi Mahallesi Mahallesi Mahallesi 
Musulluzâde 
Mahallesi 

Nergis Hanesi 
Mahallesi 

Ökçe Basan 
Mahallesi 

Paçura 
Mahallesi 

Sefer Paşa 
Mahllesi 

Seng-i 
Hoşkadim Mh. 

Seng-i Nakkaş 
Mahallesi 

Seng-i Tavil 
Mahallesi 

Suya Batmaz 
Mahallesi 

Sarkiyan 
Mahallesi 

Şeful 
Mahallesi 

Şıhcan 
Mahallesi 

Şeyh Salman 
Mahallesi 

Şeyh 
Süleyman 
Mahallesi 

Taracıl Zekağı 
Mahallesi 

Tarla-yı Atik 
Mahallesi 

Tarla-yı Cedid 
Mahallesi 

Tarla Çadır 
Mahallesi 

Tesci 
Mahallesi 

Tevbe 
Mahallesi 

Tışlakı 
Mahallesi 

Yahni 
Mahallesi 

Yalnız Hane 
Mahallesi 

Zincirli 
Mahallesi 

 

 
4.3.2. Sosyal Yapılar 

149 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili’nde görülen anlaşmazlıkların geneli 

alacak-verecek, kisisel problemler ve miras taksimatından kaynaklanan sorunlar ile 

alakalıdır. 

 

4.3.2.1. Medreseler 
 
Tablo 4.5. Ayntâb Merkez Kazasına Bağlı Medreseler 
Abdi Ağa Medresesi Aliyyül-Neccâr Medresesi 
Ebû’l-Hüdâ Medresesi Fethiye Medresesi (Fethiye) 
Nakıb Medresesi Osman Ağa Medresesi 
Zülkadriye Medresesi  
 
4.3.2.2. Camiler 
 
Tablo 4.6. Ayntâb Merkez Kazasına Bağlı Camiler 
Alâüddevle Cami’i Bostancı Cami‘i 
Çınarlı Cami‘i Debbağhâne Cami‘i 
Eyub Mahallesi Cami‘i Kastel Başı Cami‘i 
Kozluca Cami‘i Ömer Şeyh Cami‘i 
Şirvani Cami‘i Tahtalû Cami‘i 
Tahtâni Cami‘i  
 
4.3.2.3. Aşiretler 
 
Tablo 4.7. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Aşiretler 
Abdal Aşireti Atmalı Aşireti 
Fehikanlı Aşireti Hamik Aşireti 
Karakoyunlu Aşireti Savcılı Aşireti 
Türkmân Aşireti   
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4.3.2.4. Hanlar 
 
Tablo 4.8. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Hanlar 
Beldes hanı Buğday hanı 
Gümrük hanı Haleb hanı 
Hışva hanı Millet hanı 
Tuz hanı Yüzükcü hanı  
  
4.3.2.5. Mescidler 
 
Tablo 4.9. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Mescidler 
Çayırlı Mescidi Îsâ Beğ Mescidi 
Kaya Mescidi Kızılca Mescid 
Neccâr Ağa oğlu Mescidi   
 

4.3.3. Ekonomik Yapılar 

Ayntâb’ta iktisâdi hayatı, kassam defterlerinden, alım-satım hüccetlerinden 

ve alış-verişlerde geçen para miktarı ile kullanılan paranın değerinden çıkarmaya 

çalıştık. 1884–85 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 4.10. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Dükkânlar 
Bakkal dükkânı Bardakçı dükkânı 
Bıçakçı dükkânı Boyacı dükkânı 
Etmekci dükkânı Habbaz dükkânı 
Habhabcı dükkânı Harat dükkânı 
Helvacı dükkânı Kahkeci dükkânı 
Kasab dükkânı Oturakcı dükkânı 
Tahtacı dükkânı Tütüncü dükkânı 
Uncu dükkânı   
 
 
4.3.3.2. Pazarlar 
 
Tablo 4.11. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Pazarlar 
Çancı bazarı Elmacı bazarı 
Güceli bazarı Kapucu bazarı 
Kazancı bazarı Küçük bazar 
Oturakcı bazarı Tuz bazarı 
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4.3.3.3. Fabrika 
 
Tablo 4.12. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Fabrikalar 
‘Arak Fabrikası 
 
 
4.3.3.4. Çarşılar 
 
Tablo 4.13. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Çarşılar 
Aras Çarşısı Debbağhâne Çarşısı 
Eblehân Çarşısı Eyûb Çarşısı 
Fazlacı Çarşısı Kal‘altı Çarşısı 
Karagöz Çarşısı Keçehâne Çarşısı 
Mecidiye Çarşısı Uzun Çarşı 
Fazıl Çarşısı  
 
 
4.3.3.5 Esnaflar 
 
Tablo 4.14. Ayntâb Merkez Kazasında Bulunan Esnaflar 
Arpacı esnafı Bakkal esnafı 
Bezâz esnafı Bostancı esnafı 
Canbâz esnafı Çulha esnafı 
Çiftçi esnafı Hamal esnafı 
Katırcı esnafı Köşker esnafı 
Neccâr esnafı Simitci esnafı 
Şiraz esnafı Tütüncü esnafı  
 
  
4.3.3.6. Meslekler 
 
Tablo 4.15. Ayntâb Merkez Kazasında İcra Edilen Meslekler47 
Abacı Alacacı Attar Bazarcı Berber 
Bostancı Cerrah Cercerci Çulhacı Cüllah 
Çörekci Demirci Enfiyeci Etmekci Fadlacı 
Hafhafcı Hamal Hamamcı Hasırcı Hışveci 
Kanavetci Kasab Kazancı Kazaz Kasırcı 
Kebabcı Keçeci Kefşker Kesahcı Kömürcü 
Külekci Kürkcü Ma‘sareci Merkebci Mutaf 
Nalbant Neccar Oturakcı Papuccu Patpatcı 
Pekmezci Pineci Serraç Şıhne Tabib 
Tenekeci Tikeci Tütüncü Uncu Yemenici 
Saka      
 

 

 
                                                
47Hasan R. Çitçi. ve Şakir S. Yener. (1971). Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Gaziantep’te Sanat ve 
Ticaret Dalları. Yeni Matbaa, Gaziantep, ss. 1-88. 
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4.4. DEĞERLENDİRME 

Osmanlı Devleti tarihi ve bu tarihe ait belgeler incelinip değerlendirilirken 

tarihçiler tarafından Tanzimat öncesi ve sonrası (1839) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Osmanlı tarihinin birincil kaynaklarından olan Şer’îyye Sicilleri de bu şekilde 

Tanzimat öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılarak incelenmektedir.48 

Transkiripsiyonunu yapmış olduğumuz 149 Numaralı defter Tanzimat dönemine ait 

olup, bu dönemdeki Şer’îyye Sicillerine uygun olarak düzenlenmiştir.  

Tanzimat dönemi öncesinde yapılan yazılı belgelerin tümü sicillere 

kaydedilmemiştir. Vakıflar dışında bütün kayıtların genellikle bir sayfanın yarısını 

geçmediği görülür. Eski Sicillerin ebatları oldukça dar ve uzundur. Tanzimat sonrası 

Şer’îyye Sicilleri şahitleri tezkiye eden şahısların isim ve adreslerinin yazılması, 

verilen kararların gerekçelerinin daha uzun tutulması nedeniyle bu dönem Şer’îyye 

Sicilleri ebatca daha büyük ve hacimli olmuştur. Yine bu dönemde sicillerin 

yazılması ile ilgili olarak kayıtlar arasında fazla aralık bırakılmaması, Şer’î 

mahkemeleri tarafından verilen her çeşit yazılı belgenin aslının mutlaka sicile 

kaydedilmesi, ihtiyaç duyulduğu zaman okunacak şekilde düzgün yazılması gibi 

kararlar alınmıştır.49 Şer’îyye Sicilleri düzenleniş şekline göre üçe ayrılır.50(1) 

Tereke, vekâlet, hüccet, ilam gibi yalnızca bir konuya ait kayıtların bulunduğu 

siciller. (2) Bir tarafına evlenme-boşanma, alacak-verecek, alım-satım, nafaka, vakıf, 

hibe, cürüm-cinayet gibi mahalli olaylar kaydedilirken diğer taraftan merkezden 

gelen ferman, berat buyrultu, izinname gibi belgelerin kaydedildiği siciller. (3) Kayıt 

sırasında konusuna ve tarihine dikkat edilmeden, karışık bir şekilde tutulan siciller. 

Transkripsiyonu yapılan bu sicil 50 varaktan oluşmaktadır. Tanzimat 

dönemi defterlerine uygun olarak tutulmuştur. 149 Numaralı Antep Şer’îyye 

Sicili’nin transkripsiyonu yapılan bu bölümünde 163 dava tespit edilmiş olup bu 

davaların çoğunluğunu vasi tayini, vekâlet, mütevelli tayini, alım satım gibi konular 

oluşturmaktadır. Defterin başında cihat tevcihatı (Tevcihat, Osmanlı devletindeki 

yönetimsel işleyiş sistemlerinden biridir. Memuriyetlerin atanması işlemini ifade 

eder. Aynı zamanda Osmanlı devletinde tevcihatlar bir senelik olup, eğer görevli 

tekrar aynı göreve atanırsa buna da "ibka" denir.) ve teferruatı hakkında bir 

                                                
48Mübahat Kütükoğlu. (1998). Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 
ss.99-359. 
49Akgündüz, a.g.e. s. 18- 19.  
50K.Z. Taş. (1998). Mahalli Arşivlerin Kurulması T.C. Başbakanlık I: Milli Arşiv Şurası (Tebliğler- 
Tartışmaları). T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara, ss. 175-185  
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nizamname (Osmanlı parlamentosu dağıtıldıktan sonra yürütme yani padişah 

tarafından çıkartılmışlardır.) yer almaktadır. Bunların dışında hükümlerle iligili 

olarak dikkati çeken husus şudur ki: Bazı hükümlerde konular birbirleriyle iç içedir. 

Mesela: borcu olduğu için mülk satışı, tereke hükümlerinde küçük çocuklara vasi 

tayini, alım satım davalarında vekâlet konusu, vasi tayininde nafaka talebi vs. 149 

Numaralı Antep Şer’îyye Sicilinin transkripsiyonu yapılan 1-50 varaklık kısmında 

163 dava tespit edilmiştir.  

Söz konusu dava konularının istatiksel dağılımı ise şöyledir: Alacak-Borç 

davaları % 18 (30) ile birinci sırada yer alırken, % 16,5 (27) ile Vasî Tayinleri, % 

15,3 (25) Alım-Satımlar, % 14,7 (24) ile Taksimler, % 12,2 (20) ile Münaza’alar, % 

11 (18) ile Terekeler, % 9,8 (16) ile Vekâletler, % 7,9 (13) ile Nafakalar, % 3,6 (6) 

Mehirler, % 2,4 (4) ile Verâsetler, % 1,2 (2) ile Vakıflar yer almaktadır.  

Genel olarak baktığımızda en fazla Alacak-Borç davalarının görülmesi 

hukuk alanında zor bir sürecin işareti olduğu kadar, şehirdeki ekonomik hayatın 

canlılığını ve gücünü göstermesi açısından da olumlu bir göstergedir. Bu konuya 

başka bir açıdan bakacak olursak eğer; Alacak-Borç davalarının fazlalığı adı geçen 

şehirdeki ekonomik bir çöküntünün de işareti olabilir. Vâsi Tayini gibi davaların 

sayısal çokluğu ise o dönem gerek savaşlarda kaybedilen erkek nüfusunun fazlalığını 

göstermesi yönünden gerekse de aile yapısı hakkında fikir vermesi açısından dikkate 

değer ölçülerdir. Yine Münaza’a davaları şehirde yaşayan etnik ve dinî unsurlur 

arasındaki sosyal yapı hakkında bizlere sağlam işaretler verebilir ki bu konudaki 

analizlerimiz, şehirde o dönem dikkate değer sosyal çatışmaların olabildiği 

yönündedir. 

Tarihi İpek yolu üzerinde bulunuşu Halep gibi Osmanlı Devleti’nin en canlı 

ve en kalabalık şehirlerinden birine olan yakınlığı, halkının zanaat ve ticarete olan 

yatkınlığı Ayntâb’ın ekonomik kalkınmışlığının en önemli nedenleriydi. 149 

Numaralı Ayntâb Ser´îyye Sicili’ne bakarak XIX. yüzyılın son çeyreğinde şehir ve 

köy halkının kullandığı yerel ev eşyalarını, ev, arsa, bağ, bostan ve dükkân gibi gayri 

menkullerin bedellerini ve bu sahadaki fiyat hareketliliği hakkında da bilgi sahibi 

olmamız mümkündür. Ancak defterimizdeki özellikle de tereke davalarında geçen 

tepsi, sini, yastık ve yorgan gibi basit eşyaların fiyatlarından çıkardığımız kadarıyla 

sicilin kapsadığı bir yıllık süre zarfında ciddi bir fiyat artısının olmadığı 

görülmektedir. 
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Ayntâb Osmanlı döneminde önemli bir kültür ve sanayi merkezi oldu. 

Dericilik, yaycılık, boyacılık, yağcılık, dokumacılık ve sabunculuk çok gelişti. On 

dokuzuncu asrın sonunda, şehirde 70 boyahane ve 3815 pamuklu tezgâh ve bunlarda 

çalışan 4000 kadar işçi bulunuyordu. Halı, kilim, alaca ve döşeme gibi alanlarda 

geniş bir işçi kitlesi bulunmaktadır. 

Sicilimizin bu kısmında çeşitli han, çarşı ve pazar ismi geçmektedir ki bütün 

bunlar şehirdeki ekonomik canlılığın bir ifadesiydiler. Çarşılar içerisinde en önemlisi 

ise Uzun Çarsı’ydı. Kaleden güneydoğuya uzanan bu cadde aynı zamanda kentin de 

ana damarıydı. Bu ve diğer çarşılarda defterimizde sıkça tesadüf ettiğimiz kalaycı, 

kazancı, tenekeci, sabuncu, kürkçü, abacı, boyacı, semerci, bakırcı, basmacı, hasveci, 

simitçi, helvacı ve kasap gibi pek çok esnaf ve zanaat dükkânları bulunmaktaydı. 

Hatta Ayntâb Kazası esnafının çeşitliliği ve kaliteli üretimi ile çevre iller arasında 

hatırı sayılır bir yere sahipti. Boyacı, Debbaghane gibi mahalle isimleri bile şehir 

ekonomisinin vardığı boyutları ifade açısından yerinde örneklerdir. Şehirdeki üretim 

sadece esnaf ve zanaat kollarıyla sınırlı değildi. Şehirde ve şehrin kırsal kesimlerinde 

çok ciddi bir tarımsal üretim de söz konusuydu. Sacur Nehri (Alleben) şehri 

kuzeybatıda güneydoğuya ikiye bölmekte ve bu nehrin her iki yakasında kayda değer 

meyve ve sebze bahçeleriyle bağlar ve bostanlar yer almaktaydı. Köylerde ise fıstık, 

üzüm, incir ve zeytin, üretimi en çok yapılan meyvelerdendir. Defterimizde köyler ve 

köylerdeki tarım faaliyetleriyle ilgili belgelerde bu durumu açıkça görmek 

mümkündür. 

İncelenen Şer’îyye Sicili’nin ait olduğu M.1877-1878 yılları bilindiği gibi, 

Osmanlı Devleti’nin Gerileme Devri’nin sonlarına rastlamaktadır. İstibdat devri adı 

verilen bu dönemde yönetimin başında Sultan II. Abdülhamid bulunmaktaydı. Bir 

yıllık bir dönemi kapsayan bu sicil sadece Ayntâb hakkında değil; aynı zamanda 

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin sosyal, ekonomik, adlî ve idari durumu hakkında da 

önemli bilgiler vermektedir. 

149 Numaralı Antep Şer’îyye Sicilinin ait olduğu Tanzimat döneminde 

kadıların görev ve yetkileri sınırlandırılarak yeni oluşturulan belediyelere ve mülki 

amirliklere verilmiştir.51
 Bu dönemde hukuk alanındaki düzenlemelerin Ayntâb’da da 

yürürlüğe girdiği sonucuna varılabilir. Yine bu dönemde Ayntâb Şer‘îyye Sicillerine 

göre, aşiret taşkınlıklarından ve sınır ihlallerinden bahsedilmektedir. 

                                                
51 Ortaylı. (2000). a.g.e ss.170-192. 
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XVIII. ve XIV. yüzyıllarda bölgede “Antep halkına karşı diğer İslam 

halklarının saldırıları” olmuş olduğu belirtilmektedir. Üzerinde çalışmış olduğumuz 

defterin ihtiva ettiği yıllarda Antep’te bu türden saldırılara örnek olarak: “Suriye’deki 

Muvaliler, Aneze, Rişvan, Ketiken ve Arap Aşiretleri” sıralanmaktadır. (Gaziantep İl 

Yıllığı 2002) 

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda kent nüfusu içinde % 3-5 oranında Ermeni 

nüfusu bulunmaktadır. XIX. yüzyıl sonlarında 45-50 bin civarında olduğu tahmin 

edilen kent nüfusu içinde gayri Müslimlerin oranı % 30’a ulaşmaktadır. Bu 

demografik dönüşümün en önemli nedeni, kentin bölgeler arası ticaret ağları içinde 

payının artması sonucunda kente yönelen gayri Müslim göçüdür. Gayri Müslim 

nüfus içinde Rum, Yahudi ve Süryaniler bulunmakla birlikte, çoğunluk Ermenilerden 

oluşmaktadır. Ermenilerin, bu dönemde bölgeler arası ticarette önemli bir konuma 

geldiği bilinmektedir. Bu döneme ilişkin tarihi çalışmalar, Ermenilerin tekstil sektörü 

başta olmak üzere kuyumculuk, dericilik, dokuma gibi zanaat ve ticaret alanlarında 

önemli bir konumda olduklarını göstermektedir.52 

Üzerinde çalışmış olduğumuz bu sicilde geçen ve hala varlığını devam 

ettiren Gaziantep mahalleleri şunlardır: Akyol, Bostancı, Boyacı, Cabi, Çukur, 

Delbes, Düğmeci Kanalıcı, Kozluca’dır.  

Halkın kullandığı isimler daha çok Ahmed, Hüseyin, Hasan, Mehmed, 

Ömer, Ali, Mustafa, Osman, Aişe ve Fatma gibi isimlerdir.  

149 Numaralı Antep Şer’îyye Sicilinin 1- 50 varağının kapsadığı yıllardaki 

dönemde, halkın her türlü konuda mahkemeye başvurabildiği ve mahkemelerin 

ayrım yapmaksızın adilce yargıladığı tespit edilmiştir. Sosyal ve ekonomik hayatın 

normalAseyrindeAdevamAettiğiAtespitAedilmiştir.

                                                
52Hülya Canbakal. (2009). 17. Yüzyılda Ayntab: Osmanlı Kentinde Toplum ve Siyaset. İletişim 
Yayınları; 1355 / Araştırma-İnceleme; 231. İletişim Yayınları, İstanbul. 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Osmanlı Devleti’nde Şer’îyye Sicilleri, hukukî, siyasî, iktisadî ve sosyal 

kaynak olarak oldukça büyük bir öneme sahiptirler. Tarihsel bir kaynak olarak 

dikkatle incelenen 149 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili, tarih olarak H.1294–1295 / 

M. 1877–1878, daha genel ifadeyle XIX. yüzyılın son çeyreğine denk gelmektedir. 

Bu anlamda sicilimiz o tarihlerdeki Ayntâb’ın sosyal, idarî ve iktisâdi vd. yapısı 

hakkında fikir sahibi olmak için değerli bir kaynaktır. Nitekim çalışmamızda da 

görülebileceği gibi Ayntâb hakkında bütün bu alanlarla ilgili kısmen de olsa çeşitli 

bilgilere ulaşılmıştır. 149 Numaralı Ayntâb Şer’îyye Sicili, Tanzimat döneminin 

kapsamı alanına girmektedir. Bu çerçevede Tanzimat dönemindeki sosyal, idarî ve 

iktisadî yapı hakkında belli bir bilgi sahibi olup, Tanzimat öncesi ve sonrası idarî 

yapıyla karsılaştırma imkânımız ortaya çıkmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin birçok 

alandaki yeniden yapılanması ve bu yapılanmanın geçiş süreci de yine incelediğimiz 

tarih diliminin sınırları içerisindedir. 

Sosyal, idarî ve iktisadî yapı haricinde Şer’îyye Sicili’mizde tespit 

edebildiğimiz nahiye, karye ve mahalleler sayesinde Ayntâb’ın fizikî yapısı hakkında 

da bilgi sahibi olmaya çalıştık. Genel olarak mahalle ve karyelerin büyük 

çoğunluğunun uzun süre aynı isimle varlığını devam ettirdiğini gördük. Ayrıca adı 

geçen dönemde tesis edilen işletmeler ile icra edilen meslekler de tarafımızdan 

belirlenmiştir. Sicilde idarî, medeni, vasi tayinleri, miras taksimi, mülk satışı, 

vekâlet, nafaka, alacak-verecek anlaşmazlıkları gibi konulara rastlanmaktadır.  

Her türlü ferman, berat, mektup, buyruldu, ilâm ve hüccetler’in yanında; 

şehirlerin mahalle listelerini, dini ve sosyal yapılarını; şehirlerin nüfuslarını, bu 

nüfusların ırki ve dini yapılarını, şehirdeki hastalık ve tabii afetleri; şehirdeki esnaf 

grupları, evlenme, boşanma, mehir, alım-satım gibi çok değişik konularda önemli 

bilgiler içermeleri sebebiyle sosyal tarihçilik çalışmaları açısından Şer´iyye Sicilleri 

tartışılmaz bir öneme sahiptir. 
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İnsanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini 

inceleyen Arkeoloji bilimi; araç, eşya ve yapı kalıntılarını inceleyerek, eski 

insanların nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışır. Osmanlı Tarihçileri de Şer’îyye 

Sicilleri gibi değerli ve sağlam kaynakları inceleyerek, Osmanlı Devleti’nin idarî, 

sosyal, iktisadî, askerî vd. yönlerini anlayabilir ve yolumuzu aydınlatabilirler. Çünkü 

Arkeolojik bir kazıda bulunan, binlerce yıllık değerli kalıntılar bir Arkeolog 

açısından ne anlam ifade ediyorsa; Şer’îyye Sicilleri’nin de “Osmanlı Tarihçileri”  

açısından aynı anlamı ifade edebilecek kadar değerli olduğu düşünülmektedir.
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